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Sessió 16 de la CIF

La sessió de la Comissió d’Igualtat i Feminismes (CIF) s’obre a les tres de la tarda i tres 

minuts. Presideix Susanna Segovia Sánchez, acompanyada de la vicepresidenta, Raquel 

Sans Guerra, i el secretari, Raúl Moreno Montaña. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Ar-

deriu i Usart.

Hi són presents David González Chanca, Gemma Lienas Massot i Silvia Paneque Su-

reda, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jenn Díaz Ruiz, José Rodríguez Fernández i 

Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Maria Antònia Batlle i Andreu, Ju-

dith Toronjo Nofuentes i Ester Vallès Pelay, pel G. P. de Junts per Catalunya; Mónica Lora 

Cisquer, pel G. P. de VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo, pel G. P. de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Anna Grau Arias, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió la investigadora del projecte de recerca «Equitat i salut 

menstrual» i membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primà-

ria de Salut Jordi Gol i Gurina Laura Medina Perucha i la membre de la Fundació Institut 

Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina Anna Beren-

guera Ossó.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Laura Medina Perucha, investigadora del projecte de recerca 

«Equitat i salut menstrual» i membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a 

l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 

per a presentar l’informe «Estudi i salut menstrual durant la Covid-19» (tram. 357-00268/13). 

Comissió d’Igualtat i Feminismes. Compareixença.

2. Compareixença d’Anna Berenguera Ossó, membre de la Fundació Institut Univer-

sitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, davant la Comissió 

d’Igualtat i Feminismes per a presentar l’informe «Estudi i salut menstrual durant la Co-

vid-19» (tram. 357-00269/13). Comissió d’Igualtat i Feminismes. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 11/2014, del 10 d’oc-

tubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 

a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (tram. 250-00457/13). Grup Parlamentari de 

Ciutadans Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 218, 15; esmenes: BOPC 257, 41).

4. Proposta de resolució sobre el climateri (tram. 250-00501/13). Grup Parlamentari  

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari So- 

 cialistes i Units per Avançar Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 247, 41; esmenes: BOPC 280, 18).

5. Sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció Trans, davant 

la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè exposi el seu punt de vista sobre l’LGTBI-fòbia 

(tram. 356-00650/13). Aurora Madaula i Giménez, del Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora i escriptora, davant 

la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes 

del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona (tram. 356-00606/13). 

Anna Grau Arias, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Gemma Lienas Massot, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

7. Sol·licitud de compareixença de Mohamed Douhri davant la Comissió d’Igualtat i Fe-

minismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d’asil (tram. 356-00668/13). 

Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Alícia Romero Llano, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Mònica Sales de la Cruz, del Grup 

Parlamentari de Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Abdelmouhsine El Farissi davant la Comissió d’Igual-

tat i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les peticions d’asil (tram. 356-
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00669/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Alícia Ro-

mero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Mònica Sales de la Cruz, 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamen-

tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, David Cid Colomer, del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes amb les con-

selleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes sobre les actuacions d’aquests departa-

ments per a fer complir la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de 

departaments i a les entitats subvencionades (tram. 354-00120/13). Basha Changue Cana-

lejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar 

Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de compareixença de Chakir el Homrani Lesfar, exconseller de Treball, 

Afers Socials i Famílies, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre 

les actuacions del departament que dirigia per a fer complir la Llei 19/2020, d’igualtat de 

tracte i no-discriminació, a la resta de departaments i entitats subvencionades (tram. 356-

00689/13). Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Un Nou Cicle per Guanyar Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Hola a tothom, benvingudes i bona tarda. Començaríem la sessió d’avui de la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes. 

Compareixences
357-00269/13 i 357-00268/13

Com sabeu, a l’ordre del dia tenim, en primer lloc, dues compareixences que en 
realitat se sustentaran conjuntament perquè són de la mateixa institució i sobre el 
mateix tema. Són dues compareixences que van ser sol·licitades conjuntament pel 
Grup Socialistes de Catalunya, el Grup d’Esquerra Republicana, el Grup de Junts 
per Catalunya, el Grup de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar i el Grup d’En Comú 
Podem. Si us sembla bé, donaríem inici a aquesta compareixença.

Saludem les dues persones que ens acompanyen. I tenim llavors amb nosaltres la 
Laura Medina Perucha, que és investigadora del projecte de recerca «Equitat i salut 
menstrual» i membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Aten-
ció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina. I també tenim la senyora Anna Berenguera 
Ossó, membre de la Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Pri-
mària de Salut Jordi Gol i Gurina. Elles faran trenta minuts, que s’ho repartiran com 
considerin. Després, com saben, farem un torn dels grups de cinc minuts màxim i, 
finalment, tindreu deu minuts cada una –bé, vint minuts entre les dues– per poder 
respondre els diferents grups. Doncs ara sí, endavant, quan vulguin.

Ai, perdoneu: un minut. Substitucions dels grups. (Jenn Díaz Ruiz demana per 
parlar.) Sí, del Grup d’Esquerra Republicana?

Jenn Díaz Ruiz

Sí. Per part nostra, el diputat José Rodríguez substitueix la diputada Ángeles 
Llive.

La presidenta

Del Grup de Junts per Catalunya?

Ester Vallès Pelay

Sí, la diputada Antònia Batlle substitueix la diputada Aurora Madaula.
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La presidenta

Moltes gràcies. Del Grup Socialistes, alguna substitució? (Pausa.) Doncs (rialles) 
comencem. Ara sí. Gràcies.

Anna Berenguera Ossó (membre de la Fundació Institut Universitari per 
a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina)

Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Realment és un plaer estar aquí. Gràcies 
a la Comissió d’Igualtat i Feminismes per convidar-nos. També ens acompanya el 
doctor Josep Besora, que està allà fent fotografies (rialles). I, res, jo simplement faré 
una breu introducció del que és l’IDIAP Jordi Gol, què és aquesta fundació institut 
universitari que té focalització en l’àmbit de l’atenció primària. 

Som un institut que té tres objectius principals. Primer, desenvolupar recerca 
d’innovació i d’excel·lència en el que és l’àmbit de l’atenció primària. També el que 
fem és assessorament als professionals de l’atenció primària per portar a terme totes 
aquelles idees que els sorgeixen a la pràctica clínica i convertir-les en recerca. I, fi-
nalment, fem docència i formació d’aquests professionals.

Venim aquí a presentar-vos l’estudi d’inequitat i salut menstrual en el que han 
participat més de 22.000 persones. Aquest estudi ha estat finançat per la Unió Eu-
ropea –bé, per una comissió especial de la Unió Europea. És un estudi, per tant, fi-
nançat amb poc finançament, però hem pogut fer meravelles. I us presento la Laura 
Medina, que és la investigadora principal del projecte. 

Llavors, finalment tenim un apartat de conclusions i recomanacions que ens 
agradaria, a ser possible, a veure, saber què us semblen i, si cal fer votacions al res-
pecte, nosaltres estaríem encantades per saber com procedir, perquè és una línia 
d’investigació molt potent i molt innovadora a l’IDIAP que volem que tingui con-
tinuïtat i que tingui aquesta repercussió en la vida de les persones que menstruen.

Moltes gràcies.

Laura Medina Perucha (investigadora de la Fundació Institut Universitari 
per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina)

Gràcies. Gràcies, Anna, i gràcies a totes i a tots, per convidar-nos avui. Jo, com 
deia l’Anna, soc la Laura Medina Perucha i soc la investigadora principal de l’estudi 
d’equitat i salut menstrual, però m’acompanyen tot un equip d’investigadores i inves-
tigadors també en aquest projecte que m’agradaria que es tingués en compte també 
la seva feina en el dia d’avui. I, com deia l’Anna, és un estudi que està finançat per 
l’Associació Europea de Salut Reproductiva i Contracepció.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Primer de tot, m’agradaria parlar una mica de les definicions, de què ens referim 
per «inequitat menstrual» i per «salut menstrual». Una mica perquè sapiguem de 
què estem parlant exactament. 

Per «inequitat menstrual», nosaltres ens referim a totes aquelles disparitats que 
són sistemàtiques i que, a més a més, són evitables en relació amb l’accés als ser-
veis sanitaris per a la menstruació, l’educació i la informació menstrual; així com 
al fet que les dones i persones que menstruem encara patim situacions d’estigma i 
discriminació associades a la menstruació, i també barreres per accedir a productes 
menstruals i també a espais per poder fer un maneig menstrual adequat. Així com 
hi ha barreres per a la participació social, comunitària, política i econòmica basades 
a tenir un cicle menstrual i a menstruar... 

Tot això no només nosaltres, sinó que tot un conjunt d’investigadores i investiga-
dors que estan treballant a nivell internacional veiem que és conseqüència d’estruc-
tures socials androcèntriques en què el cos masculí, d’alguna manera, es planteja 
com el centre, com la norma, i en què tot allò que té a veure amb el cos de les dones 
queda relegat i invisibilitzat. I, bé, surt fora de tot el que es considera dins de l’esfe-
ra pública. I, per tant, no deixa de ser una forma d’inequitat social i de gènere, una 
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qüestió també de drets humans, i que s’ha d’abordar des de la salut pública i que, per 
tant, estem aquí per poder fer una incidència també a nivell polític, perquè també és 
molt necessari que hi puguem incidir des de l’administració pública.

I és un concepte que està estretament relacionat amb la salut menstrual, que és 
un dels altres conceptes que nosaltres treballem dins del projecte, que ha estat re-
centment definida com «un estat complet de benestar físic, mental i social, i no no-
més l’absència de malaltia amb relació al cicle menstrual». És a dir, que el que és la 
salut menstrual és un concepte ampli, holístic, en què també hem de considerar que 
menstruar no només és un fenomen fisiològic, sinó que també és una qüestió social i 
cultural. I, fins i tot, ens podem plantejar que és una qüestió política i que, per acon-
seguir aquesta salut menstrual, és necessari poder abordar la inequitat menstrual de 
la que parlàvem.

La recerca en aquest àmbit és molt recent. Estem parlant que els estudis de re-
cerca que tenim disponibles són dels últims cinc-deu anys, sobretot dels últims cinc 
anys, i la majoria de recerca és a països del sud global, sobretot a països africans i 
asiàtics. I no és fins fa tres anys més o menys que es comencen a publicar des de la 
recerca i comença també a mobilitzar-se des de l’àmbit polític aquesta qüestió, so-
bretot visibilitzada per la pobresa menstrual, que després també comentaré, que són 
les barreres econòmiques per a l’accés sobretot a productes menstruals. Per tant, que 
ens trobem en un moment en el que hi ha un creixement de l’interès públic, també de 
l’interès polític, i també en recerca, i que nosaltres també volem potenciar.

També comentar que aquestes inequitats menstruals, i, per tant, la salut mens-
trual, s’han vist encara més afectades des de la pandèmia de la covid i durant la 
pandèmia de la covid, durant els confinaments, i que ja comencem a tenir evidèn-
cia –tot i que encara és escassa– sobre l’impacte tant de la covid com de la infecció 
pel SARS-CoV-2 en la salut menstrual. Per tant, també comentar que és necessari 
poder incloure aquestes qüestions en situacions de crisis no només sanitàries, sinó 
socials, com ho és la pandèmia de la covid, ja que sabem com aborda, per exemple, 
aquest article que us hem posat aquí, que les qüestions relacionades amb la mens-
truació i el cicle menstrual, tot i afectar la meitat de la població, no s’han tingut en 
compte en els assajos clínics relacionats amb la covid i la vacunació de la covid, més 
específicament.

Llavors, el nostre estudi sorgeix precisament d’aquesta manca de recerca que 
comentàvem i de la importància que creiem fermament que té aquesta qüestió. Una 
mica pensant que històricament es pensava que era una qüestió que només afectava 
països del sud global, però que comencem a veure també a través d’estudis als Estats 
Units i Austràlia, i també es comença a veure a França i a Anglaterra, que aquesta 
és una qüestió que realment també ens afecta o ens pot afectar el nostre context. 

Llavors, el nostre projecte que nosaltres coneixem és el primer estudi que es 
planteja tant a Catalunya com a l’Estat espanyol sobre aquesta qüestió, i una mica 
el que volem fer o el que hem volgut fer és fer una primera fotografia de quina és la 
situació amb relació a la inequitat menstrual i la salut menstrual en el nostre país.

Per tal de fer això, el nostre projecte consta de quatre estudis. Avui parlaré 
d’aquests dos primers: d’una enquesta que vam llançar l’any passat entre el març i 
el juliol de 2021 i que va incloure la participació de 22.823 dones i persones mens-
truants. Això, a tot l’Estat espanyol. Després, també hem realitzat un estudi qua-
litatiu amb entrevistes individuals, que aquest estudi sí que el vam fer a l’àrea de 
Barcelona. Només perquè ho sapigueu, estem acabant de finalitzar també un estudi 
amb homes i persones no menstruants sobre aquesta temàtica i també realitzarem 
un estudi amb professionals, una mica precisament per continuar plantejant quines 
són les propostes des de professionals de diferents àmbits –de la salut, de l’educa-
ció, fins i tot de l’Administració– per poder abordar aquesta inequitat menstrual i 
promoure la salut menstrual. I també, que després ho comentaré, dins del nostre 
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estudi també vam preguntar sobre les potencials alteracions menstruals arran de la 
pandèmia de la covid.

Amb relació als resultats que hem obtingut, als resultats principals d’aquest pro-
jecte, veiem que és al voltant del seixanta per cent que han accedit en algun moment 
als serveis de salut per la menstruació i que, sobretot, hi accedeixen aquelles perso-
nes de major edat que tenen la nacionalitat i també aquelles que estan treballant a 
temps complet o parcial o que són autònomes i que tenen estudis universitaris. És  
a dir, que veiem que hi ha una relació també amb la situació socioeconòmica i l’ac-
cés a aquests serveis sanitaris. 

D’altra banda, veiem que aquelles dones i persones menstruants que tenen més 
problemes econòmics accedeixen més a serveis sanitaris per la menstruació. Això, 
nosaltres continuem fent anàlisis i el que estem veient precisament és que aquest 
grup de dones i persones menstruants plantegen o sembla que tenen més problemes 
relacionats amb la menstruació. És a dir, que això ens explica el perquè hi ha un ma-
jor accés d’aquest grup als serveis de salut per la menstruació.

A través de l’estudi qualitatiu amb entrevistes el que ens expliquen les entrevista-
des és que en l’accés als serveis sanitaris sobretot –i és una cosa que plantegen que 
s’hauria de canviar– és necessari que es comenci a desmedicalitzar la menstruació 
i el cicle menstrual. És a dir, que davant, per exemple, d’una qüestió de dolor mens-
trual no directament es medicalitzi aquest dolor amb anticonceptius hormonals o 
analgèsics, sinó que s’explori primer quina és la causa d’un dolor intens o sobretot 
incapacitant per després decidir si s’ha d’utilitzar medicació o no. 

Una mica el que comenten és que això els deixa amb uns recursos molt limitats 
de cara a poder gestionar la menstruació i que el que fa moltes vegades és que acu-
deixin a serveis privats de salut o també a serveis de medicina alternativa i comple-
mentària per poder atendre aquestes qüestions que, si no, d’altra manera es queden 
sense respondre. Que també és el que passa a moltes dones i persones menstruants, 
que finalment hi ha moltes qüestions de les que «no obtenen –entre cometes– mai 
resposta», perquè no l’han obtingut quan han accedit als serveis sanitaris. 

Per tant, aquesta és una qüestió molt important. I també com planteja aques-
ta participant d’aquest extracte d’entrevistes que us hem posat aquí, és que també 
aquest accés a serveis privats o serveis de medicina alternativa i complementària 
s’ha de pagar. I no tothom té aquestes possibilitats no només de recursos econòmics, 
sinó també de recursos temporals per poder accedir a altres serveis que no ofereixi 
la sanitat pública. Per tant, és important que puguem reforçar la nostra sanitat pú-
blica per poder abordar aquestes qüestions de la menstruació i també sobretot des 
d’atenció primària, on recauen la majoria d’aquestes consultes.

Amb relació als aprenentatges i l’educació menstrual, veiem que el 45,3 per cent 
van comentar tenir informació parcial sobre què era la menstruació a la menarquia, 
que és la primera menstruació, i que el 12,5 per cent no sabia què era la menstruació 
i el cicle menstrual. Tot i que veiem que hi ha una relació amb l’edat, és a dir, que 
dones i persones menstruants de més edat reporten més haver tingut aquesta infor-
mació parcial o no haver tingut informació, veiem que això és una realitat també de 
les dones més joves. És a dir, que no és una cosa només de generacions més grans, 
sinó que és una qüestió que dones joves en el nostre context encara pateixen. I, a més 
a més, veiem que al voltant de la meitat no se sentien preparades per menstruar.

Finalment, com sabem moltes persones d’aquesta sala, començar a menstrual 
implica moltes coses a nivell social. Moltes vegades s’associa a convertir-se en una 
dona, amb tota la càrrega social i cultural que això comporta, i, per tant, és molt im-
portant no només que tinguem informació de què és la menstruació a nivell fisiolò-
gic, sinó que també ens puguem sentir preparades de què pot implicar això a nivell 
social, de què implica haver de gestionar la menstruació a l’espai públic, per exem-
ple, que després veurem que és una de les qüestions que és important poder abordar. 
I, per tant, per a nosaltres és molt important que, en aquesta educació menstrual, 
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sobretot es potenciï l’agència de les dones i persones menstruants i que també es 
pugui potenciar el coneixement del propi cos i el coneixement del propi cicle i de 
la pròpia menstruació, perquè també nosaltres mateixes puguem promocionar la 
nostra salut menstrual i la nostra salut general. També pensant que la menstruació i 
el cicle menstrual, i això és una de les coses que nosaltres també –no només nosal-
tres– plantegem, són indicadors de salut, finalment. I són indicadors, per tant, que 
ens poden ajudar a fer una promoció de la salut a nivell global i no només de salut 
menstrual específicament.

Veiem també que els primers aprenentatges sobretot es donen en l’entorn fami-
liar, però també a l’escola i entorn de les amistats. Però, com veieu, el pes de l’escola 
i de les amistats és més o menys similar. I els aprenentatges a l’etapa adulta, en el 
moment de fer l’enquesta, com podeu veure, també guanya molta importància inter-
net i les xarxes socials –en aquests aprenentatges menstruals– i també les professio-
nals i professionals sanitaris, d’acord? Així com les amistats continuen sent també 
una font d’aprenentatge important. 

També sabem a través de l’estudi qualitatiu que també aprenem molt a través de 
l’experiència pròpia. És una mica que vas aprenent a través de les teves pròpies ex-
periències.

En relació amb l’ús de productes menstruals, també ara que parlem sobretot de 
promoure l’ús de productes reutilitzables com la copa menstrual, veiem que s’uti-
litza una combinació de productes, que és quasi el setanta per cent que utilitza pro-
ductes no reutilitzables i quasi un cinquanta-cinc que utilitza productes reutilitzables 
com la copa menstrual, que, com veieu, l’utilitzen quasi un cinquanta per cent de 
les enquestades. 

El producte més utilitzat continuen sent les compreses no reutilitzables i, com 
veieu, també hi ha productes que no són específics per a la menstruació, com el pa-
per higiènic, utilitzar més d’una calceta o els bolquers, que s’utilitzen també per a la 
gestió menstrual. Entre altres coses, veiem que això està associat a tenir dificultats 
econòmiques. És a dir, que part de l’explicació de per què surten aquests percen-
tatges d’aquests productes per a la gestió menstrual és per situacions de pobresa 
menstrual, aquestes dificultats econòmiques que comentava per accedir a produc-
tes menstruals.

Llavors, qui utilitza més productes reutilitzables? Doncs n’utilitzen més parti-
cipants entre vint-i-sis i trenta-cinc anys, també dones cisgènere, aquelles que han 
nascut en un país europeu o llatinoamericà i les que tenen educació universitària. 
També veiem, i això és important, perquè com veureu identifiquem que és un grup 
també vulnerable per a la inequitat menstrual, que les persones no binàries i perso-
nes trans que menstruen utilitzen menys productes inseribles i que les persones trans 
utilitzen menys productes reutilitzables, potencialment perquè implica estar més en 
contacte amb el propi cos i amb la pròpia menstruació. Llavors, és important que 
tinguem en compte quan promovem l’ús de productes menstruals que no tots els col-
lectius tenen les mateixes necessitats.

Amb relació al maneig menstrual, com veieu, quasi totes les participants al nos-
tre estudi en algun moment han sobreutilitzat productes menstruals. És a dir, els 
han utilitzat durant més temps del que és recomanable quan no tenien un recanvi, 
però també quan no trobaven un lloc adequat per al maneig menstrual, i que també 
el 75,5 per cent havia tingut simptomatologia vulvar o vaginal associada a l’ús de 
productes menstruals en els últims sis mesos. I podem fer una relació entre aquesta 
sobreutilització dels productes i aquesta simptomatologia vulvar o vaginal que pot, 
en alguns casos, ser una infecció, fins i tot.

Llavors, aquesta sobreutilització de productes, veiem que hi ha més risc que pas-
si en persones no binàries, també en aquelles persones que estan treballant a temps 
complet o parcial. Pel que comentava i el que comenta aquesta participant d’aquest 
extracte d’entrevistes, que finalment en espais públics –i aquí no només em referei-
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xo al carrer, sinó també a espais laborals i espais educatius– és molt més complex 
trobar espais que siguin adequats per al maneig menstrual, d’acord? Per tant, d’aquí 
aquest factor que hem trobat. 

I també és més habitual en aquelles que tenen més problemes econòmics. Amb 
relació a la pobresa menstrual, que possiblement és un terme que està molt més en el 
debat públic, veiem que un 22,2 per cent havia tingut problemes econòmics en algun 
moment per comprar qualsevol producte menstrual, però que és quasi el quaranta 
per cent que ha tingut problemes econòmics per comprar un producte de la seva 
elecció. I això és molt important també, perquè no parlem només de pobresa mens-
trual quan no puc accedir a cap producte, sinó que és important tenir en compte quin 
producte necessito jo, o un col·lectiu concret, i si puc accedir-hi o no.

Grups que trobem que estan més en risc, de nou són les persones que s’identi-
fiquen com a no binàries que menstruen, també aquelles nascudes fora d’Espanya, 
les dones en situació administrativa irregular i les que tenen més dificultats econò-
miques. 

I el que veiem també és que la menstruació, tot i que a vegades ens sembla que 
és una qüestió que potser ja no està arrelada en el moment actual, veiem que la 
menstruació encara és una qüestió tabú i és una qüestió estigmatitzada a la nostra 
societat. 

A més a més, el 42,6 per cent va reportar també haver patit discriminació mens-
trual en algun moment, sent més habitual en persones no binàries i persones trans, 
i en aquelles que tenien una situació administrativa irregular. I el que comenta, per 
exemple, aquesta participant és que això prové –una mica com comentava abans– 
d’una societat i d’una estructura androcentrista en la qual al final el cos de l’home 
cisgènere, en aquest cas, és a dir, d’una persona que ha nascut home i que s’identifica 
com a tal, doncs, és una mica la norma. I tot el que surt d’aquesta norma, doncs, es 
relega a l’esfera privada i s’invisibilitza.

Pel que fa a la participació social, comunitària i econòmica, veiem que al vol-
tant del setanta per cent comentava més dificultats per lidiar amb les responsabili-
tats del dia a dia quan menstruava. Comentem això, però també és molt important 
fer incidència en que nosaltres no considerem que això sigui un problema com a 
tal. Finalment, dins d’un cicle menstrual o a qualsevol persona els nivells d’energia 
fluctuen al llarg del cicle i, per tant, la problemàtica no és necessàriament no sen-
tir-nos diguem que tan productives en alguns moments, sinó, com comenta aquesta 
participant: «Potser necessitem adonar-nos que el problema no és la menstruació, 
potser és el que fem amb ella.» És a dir, quina és l’estructura social, política, etcè-
tera, en què nosaltres estem menstruant.

També hem identificat que el 18,3 per cent van reportar absentisme laboral quan 
menstruaven; el 56,6 per cent, absentisme acadèmic –aquí ens referim a població 
universitària–, i el 53,8 per cent deixen de fer plans socials quan tenen la menstrua-
ció. Raons principals que es van indicar per aquestes qüestions és patir dolor mens-
trual, cansament, també qüestions emocionals, abundància de sagnat –que pot fer 
molt més difícil la gestió menstrual– i, tot i que en un percentatge molt petit, també 
per activament amagar que tenen la menstruació.

Amb relació a la covid-19, que com us comentava nosaltres també vam inclou-
re algunes preguntes dins de l’estudi sobre això, el 39,4 per cent va reportar canvis 
menstruals arran de la pandèmia. Veiem que això s’associa o que és més habitual 
en aquelles que tenen menys de vint-i-cinc anys; és a dir, que sembla afectar més la 
població més jove. També aquelles que tenen dificultats econòmiques i estan en una 
situació de major precarietat laboral; és a dir, que de nou trobem que hi ha una re-
lació entre qüestions socioeconòmiques i també patir aquestes alteracions d’aquests 
estrats socials de patir aquestes alteracions a nivell menstrual. 

I també hi ha una pitjor salut autopercebuda, que és un indicador que utilitzem 
molt sovint en la recerca per veure quina és la situació de salut general i també està 
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associat a alguns diagnòstics com de miomes, síndrome d’ovaris poliquístics i endo-
metriosi, adenomiosi, així com la covid persistent.

Com veieu, aquestes són les alteracions més reportades. Primer de tot, augment 
de dolor menstrual, cicles menstruals més llargs, i tota una sèrie d’alteracions mens-
truals que veieu aquí. A més a més, vam trobar que el 23,1 per cent van reportar di-
ficultats per accedir a productes menstruals durant la pandèmia. Això, pel que ens 
explicaven sobretot a les entrevistes, era sobretot en entorns més rurals, però també 
que per les restriccions de mobilitat: si tu anaves a un supermercat –que era al que 
podies accedir per les restriccions de mobilitat– i no hi havia el producte que neces-
sitaves o no hi havia producte, no podies anar a un altre lloc per aquestes restric-
cions de mobilitat a buscar aquests productes. Sobretot ens ho explicaven en aquest 
context. 

Tot i així, la gestió menstrual va ser més fàcil, perquè, ho comentàvem abans, si 
finalment és una qüestió que es relega a l’àmbit privat i estem confinades, és normal 
que aquesta gestió menstrual sigui més fàcil en aquests moments de confinament. 
També veiem que els percentatges per consultar sobre aquests canvis menstruals 
són similars pel que fa a l’accés a serveis públics i privats, el que ens fa pensar que, 
per la saturació del sistema públic, moltes van accedir a serveis privats per consultar 
aquestes qüestions menstruals.

I arribem a les recomanacions, que sobretot volem fer incidència, amb tot això, 
què podem fer, què recomanaríem nosaltres. Que després podem filar més prim, 
també, però què és el que recomanaríem nosaltres a nivell general. 

Primer de tot, és molt important que les intervencions que es facin siguin inter-
disciplinàries, multidimensionals i intersectorials. I en això fem molt èmfasi, perquè 
el que veiem, i això, companyes que ja porten un rodatge com us comentava als Es-
tats Units o de més intervencions que s’han fet a altres països com a l’Àfrica o Aus-
tràlia..., el que estem veient és que aquelles intervencions que són parcials, que, per 
exemple, se centren només en donar producte menstrual o que només se centren en 
qüestions d’accés a serveis sanitaris, no són efectives. 

Per tant, també és molt important que, quan plantegem intervencions, puguem 
crear aquestes intervencions en base a l’evidència científica que tenim prèviament i 
que també puguem avaluar aquestes intervencions. Realment el que hem fet ha tin-
gut un impacte o no ha tingut un impacte? I si no l’ha tingut, de quina manera po-
dem millorar-ho per poder tenir una incidència major més endavant? 

I també comentava això de la interdisciplinarietat i la interseccionalitat perquè, 
bé, el que comentava abans. Finalment, menstruar és una qüestió fisiològica que ja 
coneixem però que també està molt associada a qüestions socials i culturals. Per 
tant, aquestes qüestions professionals sanitàries moltes vegades no tenen l’expertesa 
per treballar-la. Per tant, és important que puguem treballar amb altres sectors per 
tal de que aquestes intervencions siguin el més efectives i tinguin el major impacte 
social possible, que finalment també és el que busquem nosaltres des de la recerca 
que fem.

És important també tenir en compte la situació laboral, educativa, econòmica i 
migratòria, perquè veiem que hi ha una relació entre inequitats socials que ja conei-
xem que existeixen amb aquestes inequitats menstruals de les que parlàvem. I tam-
bé tenir en compte necessitats de col·lectius específics i, en aquest cas, del col·lectiu 
trans i persones no binàries que menstruen, que veiem que tenen dificultats especí-
fiques que és important tenir en compte en les intervencions de les polítiques que es 
puguin portar a terme. 

És important també potenciar els aprenentatges menstruals. I aquí hem afegit 
«en totes les edats i gèneres», perquè creiem que és molt important que puguem 
incloure tota la societat en aquesta qüestió. Finalment, és una qüestió que afecta 
més directament la meitat de la població, però l’altra meitat també és important que 
estigui involucrada. I també que ens podem centrar, òbviament, que això la majo-
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ria d’intervencions se centren en població més jove, però és important també que  
–sabent, a més a més, que aprenem a través de les nostres xarxes socials i les nos-
tres famílies– les generacions més grans puguem accedir a aquesta informació per 
tal de poder donar informació a les generacions més joves. És a dir, que sigui una 
mica transversal. 

Així com millorar la formació de professionals de la salut, que veiem que hi ha 
certes qüestions que encara dificulten aquest abordatge de la salut menstrual i de la 
inequitat menstrual als serveis de salut. I que, com comentava abans, la menstrua-
ció i el cicle menstrual realment es tractin no només com qüestions associades a la 
reproducció, sinó que també com a indicadors de salut general i com a eines també 
que ens ajudin a promoure la salut.

Amb tot això, són molt importants també les accions que aportin a treure el 
tabú i l’estigma de la menstruació. És a dir, que hi pugui haver una sensibilitat, una 
sensibilització comunitària i poblacional. I, en aquest sentit, m’agradaria abordar la 
importància de l’ús del llenguatge, tant als mitjans de comunicació com, per exem-
ple, nosaltres com a investigadores també hi ha una responsabilitat en aquest sentit. 

Sovint escoltem que es parla de productes d’higiene, productes femenins, pro-
ductes íntims. Tot això finalment també està reforçant aquest tabú menstrual del 
qual parlàvem i aquesta estigmatització de la menstruació. Quan parlem d’«higiene» 
moltes vegades ens podem qüestionar: «És que la menstruació és bruta i, per tant, 
necessitem una higiene.» Llavors, en aquest sentit, per començar a treballar aquests 
tabús i aquests estigmes també és molt important per a nosaltres identificar aquestes 
qüestions del llenguatge i utilitzar el llenguatge d’una manera que puguem contri-
buir a aquestes qüestions.

També és necessari crear iniciatives i adaptar entorns laborals educatius i pú-
blics, és a dir, entorns del carrer, d’alguna forma, per poder promoure aquest maneig 
menstrual saludable. I també que puguem promoure, per una qüestió mediambiental 
–que, bé, ja esteu familiaritzades i familiaritzats tots– del que suposa també utilitzar 
productes no reutilitzables de la menstruació. Però, com comentava abans, tenir en 
compte també quines són les preferències, és a dir, de cada col·lectiu i que puguem 
escollir realment quin producte o productes menstruals utilitzem.

I, per últim, abordar la pobresa menstrual de manera estructural. No ho he deixat 
com a l’últim punt per res específic, però sí que crec que és una qüestió que està molt 
més en el debat públic i que creiem que és molt positiu i que és molt necessari. Però, 
finalment, la pobresa menstrual és la punta de l’iceberg. És a dir, és una qüestió que 
potser és molt més visible, que crida molt més l’atenció. De dir: «Ostres, hi ha per-
sones, hi ha dones, que no poden pagar per productes menstruals.» Però hi ha tota 
aquesta altra part que hem estat parlant de l’educació, dels tabús, de les dificultats 
d’accedir a serveis sanitaris, etcètera, que també és molt important i necessitem abor-
dar per tal que puguem abordar la pobresa menstrual. 

Finalment, la pobresa com a tal és una qüestió estructural. I bé, en aquest sentit, 
amb relació a la pobresa menstrual, creiem que és necessari, en tot cas, proporcio-
nar, a més a més de portar a terme aquestes estratègies estructurals que comentava, 
proporcionar productes menstruals a col·lectius que més ho necessitin, així com po-
tenciar i poder aconseguir en algun moment aquesta rebaixa de l’IVA per tal que els 
productes menstruals es considerin realment productes de primera necessitat, que 
és el que són.

I bé, aquesta qüestió és també una qüestió de justícia social i de drets humans, 
com comentava a l’inici, i que realment hem de tenir en compte que no se solucio-
narà la pobresa menstrual però que creiem que és una acció que és molt necessària 
també com a compromís cap a aquesta temàtica. 

I, ja per acabar, que em queden dos segons, un segon, mencionar que, bé, tenim 
una sèrie de publicacions científiques que ja estan publicades, per si us interessa 
tenir-hi accés; us les podem enviar, però estan en accés lliure. Així com també un 
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informe que vam publicar el desembre sobre alteracions menstruals durant la pan-
dèmia a Espanya. I bé, tenim tota una sèrie d’articles que estan en publicació. Com 
us comentava, el projecte encara està en actiu, finalitzarà a finals d’aquest any. I bé, 
que continuem treballant i esperem també que puguem treballar plegades i plegats.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, Anna i Laura. Doncs ara donaríem pas a les intervencions dels grups 
parlamentaris. Començaríem per aquells grups que han fet la sol·licitud de la compa-
reixença. Per tant, donem la paraula a la senyora diputada Gemma Lienas, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. I moltes gràcies, Laura i Anna, per la vostra intervenció, 
perquè ha estat molt interessant. La veritat és que jo m’he llegit algun dels informes 
que vaig trobar a la web. I bé, doncs, ja venia una mica preparada. A part de que, i 
he llegit, que segur que el coneixeu, el llibre de la Carme Valls i Llobet, que ara ha 
fet –bé, ara, fa un any o així–..., va fer una reedició que està actualitzada, però que 
el llibre té molts anys, té vint anys o una cosa així. No sé quants, eh? És del noran-
ta, veus? Imagina’t, en té més de vint, en té trenta. I és un llibre que és molt aclari-
dor i suposo que per a vosaltres ja és una cosa habitual, però per als que estudiaven 
Medicina o Biologia en aquella època devia ser molt impactant, perquè, és clar, tot 
s’estudiava en funció del sexe masculí i res sobre el sexe femení. 

És clar, impactaven algunes de les coses que explica la Carme Valls, com, per 
exemple, una cosa que ara ja és molt sabuda, però que encara porta moltes dones a 
morir d’això, que és la simptomatologia diferent dels infarts. 

Però, per exemple, l’altre dia estava parlant amb gent que es dedica a la intel·li-
gència artificial i que apliquen la intel·ligència artificial a la medicina i aquí tenim 
un altre problema, perquè, com que totes les dades són androcèntriques, resulta que 
està donant una distorsió impressionant.

I explicava que a Suècia s’han comercialitzat unes càmeres que te les pots posar a 
casa i que capten el moviment i que són capaces d’avisar, perquè es veu que l’Alzhei-
mer comença amb un trastorn del moviment i no pas amb un trastorn cognitiu.

Però ara se n’han adonat, quan hi van els homes estan començant, estan debutant 
encara, però quan hi van les dones ja està molt avançat l’Alzheimer perquè la simp-
tomatologia femenina és diferent que la masculina. O sigui, que això és realment 
molt important. 

Realment la menstruació no és una malaltia. Una altra cosa és que puguin ha-
ver-hi patologies associades a la menstruació, però la menstruació no és una ma-
laltia. Tampoc ho és l’embaràs, tampoc ho és el climateri. Això fa molts anys que 
intentem demostrar-ho. Encara que no siguem biòlogues ni metges, les feministes 
sempre hem estat a favor d’aquesta idea. I també, naturalment, de combatre tots els 
estereotips i tots els tabús associats a la menstruació. 

De les coses que heu dit jo us volia preguntar... Hi ha una cosa que m’ha xocat 
perquè va venir fa poc –bé, ja no me’n recordo quan va ser– el Jordi Bosch, del Banc 
Farmacèutic, i ens va parlar de Cohitech, que fan productes d’higiene –no sé com 
en voleu dir per no incidir en l’estereotip–, però que fan productes d’higiene i que 
deien que només hi ha un nou per cent d’ús de la copa menstrual. I, en canvi, vos-
altres heu detectat un ús molt més alt. Aleshores, la meva pregunta és la mostra que 
teníeu quin nombre de gent, de persones agafava i de quins estatus. Perquè, potser, 
jo..., com dèieu vosaltres, doncs va més per a dones universitàries o amb una forma-
ció... A part de que us dic una cosa: jo també crec que les dones han de poder triar 
i no només alguns col·lectius. Totes les dones han de poder triar quin és el sistema 
que els va millor.
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Els volia preguntar també si heu detectat que, és clar, quan comença la menar-
quia és quan el cos de nena canvia moltíssim i és quan comencen més disfòries. 
Perquè jo malauradament vaig tenir una germana anorèxica des de l’adolescència i 
us volia preguntar si això heu vist que hi ha molta correlació amb aquesta disfòria 
de les nenes. 

I una altra cosa que us volia preguntar. Gestionar la menstruació sempre fa molta 
angúnia. Vull dir que..., després quan ets gran no te’n fa gens, però quan tens dotze, 
tretze, catorze anys te’n fa molta, i llavors a mi hi ha una cosa que em preocupa, que 
és que en aquests moments els centres escolars tenen cada vegada més els lavabos 
neutres. I això jo crec que pot ser un problema. A part de que he llegit un estudi i 
no he aconseguit trobar-lo –perquè us el volia portar i no he aconseguit trobar-lo, 
però vosaltres potser el podeu trobar– que parla que... És un estudi fet a Escòcia, i 
detectaven que ja hi havia moltes nenes que no anaven a l’escola quan tenien la re-
gla per no haver d’utilitzar els lavabos inclusius i perquè els feia angúnia canviar-se 
quan hi havia nens. 

I em sembla que això és bàsicament el que us volia preguntar.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Donem ara la paraula a la diputada del Grup d’Esquerra Republicana 
Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Bona tarda a la Laura i a l’Anna. Bé, crec 
que no és cap sorpresa que des que vam demanar aquesta compareixença fins avui 
–vostès ho deien, eh?– l’interès públic i l’interès polític han anat creixent. 

Parlàvem de que la recerca s’ha fet en els últims cinc anys, però probablement 
l’interès i l’agenda mediàtica en fa encara una mica menys, però venen amb força; 
perquè, des que vam demanar la compareixença fins avui, hi ha moltíssimes qües-
tions que s’han posat sobre la taula. 

Fa molt poc va començar una campanya sobre salut sexual i un repartiment de 
copes menstruals, de compreses reciclables a vint-i-quatre instituts a Catalunya. I es-
tem parlant també que a nivell de l’Estat espanyol estem parlant de baixes per dolors 
menstruals incapacitants. I aquestes dues mesures el que han fet és posar sobre la 
taula un debat que, evidentment, com que això era una qüestió que quedava sempre  
a l’àmbit més domèstic i més privat i, per tant, feminitzat, com tants d’altres, sem-
blava que no era política. I des que vam demanar la compareixença fins avui, sembla 
que ara ja sí que és política.

I, per tant, els voldríem agrair, d’entrada, que, perquè molts d’aquests debats i 
moltes d’aquestes qüestions arribin a la institució, necessitem dades. Aquestes da-
des també les ha de generar l’Administració. Però és evident que des de la recerca 
amb perspectiva de gènere ens feu la vida molt més fàcil, perquè, de vegades, per 
fer polítiques públiques quan tu poses sobre la taula algunes qüestions i, sobretot, 
quan aquestes qüestions tenen a veure amb els cossos de les dones i amb els cossos 
que no tenen a veure amb l’androcentrisme, evidentment la primera reacció és la in-
fantilització i el menysteniment. Per tant, moltíssimes gràcies, perquè aquesta poca 
recerca és molt recent, però ens ajuda molt.

Parlàvem també, potser n’hem parlat una miqueta menys, però és cert que en els 
assajos clínics sobre la covid hi havia una absència gran sobre perspectiva de gène-
re i concretament sobre perspectiva menstrual, si en podem dir d’alguna manera, i, 
per tant, les alteracions en el cicle menstrual sembla que no les vam descobrir fins 
que efectivament les vam patir. I això vol dir moltes coses, que fins que les dones no 
alcem la veu moltes de les qüestions que ens afecten en primera persona no formen 
part de l’esfera pública. I això vol dir que mentre no hi hagi dones que tinguin veu, 
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que tinguin poder, que puguin tenir incidència, moltes d’aquestes qüestions queda-
ran eternament en els marges.

M’ha semblat molt interessant que les dades, que sempre demanem que hi hagi 
dades amb perspectiva de gènere..., amb les dades que ens heu mostrat s’ha de-
mostrat que no només necessitem perspectiva de gènere, sinó que la perspectiva 
LGTBI i la perspectiva de la classe social i una perspectiva més global i més inter-
nacional és necessària. 

Per exemple, amb els usos dels productes menstruals, que moltes vegades ho 
fem a l’engròs i que, fins i tot, per exemple, a l’hora de dissenyar la campanya d’anar 
als instituts, nosaltres d’entrada pensem que una de les potes principals de les po-
lítiques feministes ha de tenir a veure amb combatre el canvi climàtic. I d’entrada 
ens sembla un planàs portar copes menstruals a tots els instituts. Però si això no va 
acompanyat d’educació sexual i afectiva, d’autoconeixement del propi cos, de com 
s’utilitzen, doncs al final, evidentment, totes aquestes mesures quedaran molt bé 
estèticament però no funcionaran. Per tant, aquest estoig que es repartia no només 
tenia copes menstruals, sinó que també tenia compreses i que també es feia amb 
una òptica, doncs, amb la mateixa voluntat de generar menys impacte mediambien-
tal, però entenent quines són les usuàries i quins són els usuaris d’aquests productes 
menstruals.

I, per acabar, els volia comentar una cosa, perquè, evidentment, les últimes set-
manes s’ha parlat molt sobre les baixes menstruals i vostès han donat una dada que 
a mi em sembla que és molt rellevant, que és que quan parlem de tants per cents en 
absentismes en laboral, hi ha un divuit. I en l’acadèmic i en el social, que potser és 
més lax, puja més del cinquanta per cent. És a dir, que moltes de nosaltres quan hem 
de decidir que el nostre dolor menstrual ens impossibilita la nostra vida normal, en 
els plans socials i en l’àmbit acadèmic ens atrevim a absentar-nos, però en l’àmbit 
laboral, no. I, per tant, aquest divuit per cent fa aflorar que les baixes menstruals 
són necessàries i que qui no les vulgui agafar que no les agafi, perquè no podem 
normalitzar el dolor. Però vostès ho deien, que la menstruació també és un indica-
dor de salut, però tampoc podem obviar que el dolor ens afecta també positivament 
el cicle menstrual. 

Per tant, moltíssimes gràcies, comentar sobre aquesta qüestió específica sobre les 
baixes menstruals per aprofundir i fer pedagogia des de la comissió, també.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara pel Grup de Junts per Catalunya tindrà la paraula la dipu-
tada Ester Vallès.

Ester Vallès Pelay

Moltes gràcies, presidenta. Perdoneu, no tinc molta veu, però intentaré dir-vos el 
que volia. En primer lloc, volem agrair que avui hagueu pogut venir a explicar-nos 
aquest estudi. Volem donar les gràcies perquè aquest estudi posa sobre la taula aque-
lles percepcions que moltes de nosaltres, i persones que menstruen, havien comentat 
en el seu cercle més proper. I queda palès en aquest estudi que quasi un quaranta 
per cent d’aquestes persones han patit alteracions en el seu cicle menstrual des de 
l’inici de la pandèmia. 

Veiem que existeix una dificultat per comparar les dades de l’estudi amb alteraci-
ons menstruals que serien esperables fora d’un context de pandèmia, perquè aquests 
estudis, com heu comentat, no s’havien realitzat anteriorment. En canvi, en altres 
països sí que veiem que entre un dos o un vint per cent de les persones que menstru-
en és habitual que tinguin aquestes alteracions menstruals. Per tant, no sé si podríem 
–seria agosarat– dir que la pandèmia hauria com a mínim duplicat aquesta xifra.

A mesura que van sortint aquests estudis podem dir que la pandèmia de la covid 
ha tingut un impacte molt gran en la salut de la població i ara també podem dir que 
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l’ha tingut en les persones que menstruen. Per tant, amb un impacte en la seva mens-
truació. Veiem les diverses alteracions, com heu dit abans, que des de l’augment de 
dolor menstrual, cicles més llargs o més curts i sagnats més abundants. 

També ho veiem en l’estudi: el risc de patir alteracions menstruals està estreta-
ment relacionat amb la covid-19 persistent, i el que ens ha cridat l’atenció, i per això 
ho volem destacar, és la importància de poder consultar als professionals sanitaris 
qualssevol d’aquestes alteracions menstruals. 

Creiem que no s’hauria de normalitzar el dolor menstrual intens o incapacitant. 
Això podria retardar qualsevol diagnòstic. Tots vam ser conscients del problema de 
no poder accedir a la sanitat pública per falta de cites durant la pandèmia, per la sa-
turació que van patir els centres de salut. Això va generar, com hem vist, la sensació 
de que no se li donava importància, a aquestes alteracions, i contribuir potser a una 
sensació de por que es pogués derivar a un problema més greu. Creiem que cal vi-
sibilitzar els elements d’estrès social que impacten en la salut menstrual i, evident-
ment, que els serveis sanitaris ho tinguin en compte. 

I en aquest aspecte us volem traslladar una pregunta: si heu estudiat com en al-
tres països tracten a les alteracions menstruals i com s’hauria de millorar aquí. No 
sé si, com heu comentat abans, en docència, en formació... I també en aquest estudi 
heu posat en manifest un tema que, com ha dit la companya, ja fa uns mesos vam 
tractar en aquesta comissió, que és la pobresa menstrual, que afecta entre un vint i 
un quaranta per cent de les persones, perquè algunes persones que menstruen no po-
den accedir als productes menstruals que voldrien, com heu dit abans –als que ells 
voldrien–, i per això cal lluitar per la rebaixa de l’IVA, com heu dit, dels productes... 
jo tenia posat «higiènics», però seria pels productes menstruals. 

A més, a la pobresa menstrual es va afegir que un vint-i-tres per cent de les per-
sones que menstruen va tenir la dificultat, com heu comentat, per accedir a aquests 
productes durant la pandèmia per restriccions de mobilitat. 

I acabo tornant a agrair que ens hàgiu portat aquest estudi que és molt interessant 
i en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Tindria ara la paraula per intervenir la diputada del Grup de la CUP - 
Un Nou Cicle per Guanyar Basha Changue.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta, i gràcies a vosaltres per la presentació d’aquest estudi tan 
exhaustiu i tan necessari recolzar amb dades qüestions que des de la Candidatura 
d’Unitat Popular portem defensant des de fa molts anys. 

De fet, ja el 2016 a l’Ajuntament de Manresa vam presentar una moció en la línia 
de les vostres recomanacions, que va ser aprovada per la distribució de productes de 
gestió menstrual. Específicament, tenint en compte la realitat socioeconòmica de les 
persones menstruants de Manresa que no tinguessin accés a aquests productes dintre 
de la seva elecció i, per tant, també reforçant tot el canvi a productes reutilitzables 
en la mesura de les possibilitats a través del SIAD. 

També es va fer a Manresa, també l’any 2016, fruit d’una intensa negociació, 
perquè també vam ser objecte de molta mofa aquell any, i ara sembla com molt fàcil 
dir que sí, que tenim una conselleria que ho tira endavant i tothom està com molt 
d’acord. Però el 2016, quan nosaltres ho vam batallar, doncs tothom ho ridiculitzava. 
Per tant, moltes gràcies també per posar-hi llum, per posar-hi dades a qüestions que 
per a nosaltres són absolutament cabdals.

També vull recordar i posar en valor la tasca de l’Ajuntament de Girona quant a 
la baixa menstrual, que sí que és cert que és escassa, perquè només són vuit hores al 
mes i, per tant, és insuficient, i ho sabem molt bé totes les persones menstruants que 
estem aquí afectades per aquesta incapacitat temporal menstrual. 
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I, per tant, seguim lluitant en aquest sentit. I estudis com els vostres posen llum 
i aporten dades per reforçar una defensa política des de la nostra organització que 
creiem amb fermesa ja des de fa molt temps. 

Sí que, d’alguna manera, també m’agradaria preguntar-vos, més enllà d’estar 
absolutament d’acord amb totes les qüestions que heu comentat, de quina manera 
 creieu que es poden abordar aquestes recomanacions que nosaltres també compar-
tim de promoure productes reutilitzables tenint en compte aquesta realitat socio-
cultural i econòmica. És a dir, com recolzem aquest límit que hi ha entre si és 
millor per al medi ambient, és millor per a la nostra salut menstrual, però no tothom 
pot netejar la copa, no tothom pot netejar l’esponja, no tothom té el context –di-
guem-ne– per higienitzar les compreses de tela. Vull dir, de quina manera creieu 
que podríem recolzar això tenint en compte, doncs, el context concret domèstic que 
poden tenir les persones menstruants que tenen aquestes dificultats domèstiques?

I bàsicament ja està, en la resta de qüestions estem totalment d’acord, perquè 
també, com us deia, va en la línia de formació, educació tant a professionals com a 
dintre de les escoles i, sobretot, per a les generacions que pugen. 

I no només apostem per la línia que defenseu en les recomanacions o que con-
cloeu amb les recomanacions de l’estudi, sinó que nosaltres anem com encara més 
enllà, no? És a dir, evidentment parlem d’una reducció de l’IVA en els productes de 
gestió menstrual, però no només això, sinó que creiem en la necessitat de garantir 
aquesta universalitat a través de la gratuïtat per a les usuàries. I, per tant, d’alguna 
manera, que es pugui pensar en un planejament a llarg termini en el que aquesta 
garantia d’accés universal sigui real i no només amb una reducció de l’impost, sinó 
amb la gratuïtat per a les persones usuàries. I, en aquesta línia, nosaltres anem tre-
ballant.

Per tant, moltes gràcies per la vostra presentació de l’informe i la vostra tasca. 
Bon dia.

La vicepresidenta

D’acord. Té la paraula la presidenta i diputada de la comissió, la diputada Susan-
na Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Doncs bé, sumar-me als agraïments també per la vostra presen-
tació. També un comentari, un suggeriment en general per a la comissió i pensant-hi 
una miqueta, que potser aquest tipus de compareixents ens aniria bé intentar orga-
nitzar-les conjuntament amb la Comissió de Salut, perquè crec que és important que 
aquesta Comissió d’Igualtat i Feminismes parlem d’equitat menstrual i de com com-
batre pobresa menstrual, però també és veritat que moltes de les coses que heu co-
mentat tenen directament a veure amb salut i amb com des del Departament de Salut, 
des de l’atenció pública del Servei de Salut Públic, es dona resposta a aquestes situa-
cions d’inequitat o de pobresa menstrual. 

Per tant, crec que com a reflexió que sí que seria interessant que si ens feu arri-
bar també l’estudi que, d’alguna manera, el fem arribar també als membres de la 
Comissió de Salut, perquè crec que, com a mínim, val la pena que tinguin les dades 
al davant.

Jo sí que us volia preguntar algunes coses, a banda de sumar-me a moltes de les 
coses que ja s’han dit i, sobretot, relacionat una miqueta amb l’anunci no fa gaire per 
part de la Conselleria d’Igualtat i Feminisme d’aquest programa com de la distri-
bució de productes menstruals reutilitzables a les escoles –als instituts, de fet–, que 
comença aquest any amb una petita mostra i que se suposa que s’ha d’estendre l’any 
següent a tot arreu o que ha de ser d’un accés més garantit per a tothom. 

I el dubte que jo tenia és: és una mesura que segurament és necessària, és im-
portant i és pertinent, però, com a mínim, i a partir de l’experiència, si aquesta me-
sura no arriba –i s’ha dit– havent-hi fet primer prèviament tota una formació, tot un 
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acompanyament i tota una explicació dintre del sistema educatiu i del sistema cur-
ricular de què és la menstruació, tots els canvis que suposa i tots els canvis que im-
pliquen, al final és una mica com construir la casa per la teulada. Perquè arribaràs a 
una classe de tercer d’ESO on et pots trobar amb nenes que sàpiguen molt del que és 
la menstruació i que amb la informació que va dintre del petit estoig en tinguin prou 
o nenes que no n’han parlat mai, perquè a casa no n’han parlat, i sobretot perquè a 
l’escola és que gairebé no se’n parla.

I aquesta era una mica la meva reflexió i la que us volia preguntar a vosaltres si 
creieu que realment, ara mateix, l’educació sexual que es fa a les escoles garanteix 
que les nenes sobretot, però també els nens, evidentment, quan arriben a aquesta 
menarquia, tinguin la formació necessària i tinguin la informació necessària més 
enllà de l’àmbit familiar. Perquè, a més, en l’àmbit familiar també sabem que pot 
haver-hi molta desigualtat, també fins i tot en funció del background cultural, social, 
dels mateixos pares i mares, de la mateixa família. 

També tenint en compte que almenys hi han dades que diuen que en realitat cada 
vegada s’avança més la menarquia. És a dir, que ara cada vegada ho tenim més en 
nenes de primària, que ja acaben primària. Moltes d’elles ja han tingut la primera 
menstruació. Per tant, d’alguna manera preguntar-vos i quines recomanacions tin-
dríeu perquè hi hagi més acompanyament d’aquesta primera fase de la menstruació, 
d’aquesta entrada en el món de la menstruació de les persones menstruants, però 
sobretot de tot l’entorn que l’acompanya.

Parlàveu molt de la formació –ho heu comentat– del personal sanitari, però sí que us  
volia preguntar si també cal més formació del personal d’educació. Perquè sí que 
potser un dels temes és que tampoc no hi ha tota la formació necessària perquè pu-
guin fer aquest acompanyament, d’un tema que, com a mínim, nosaltres creiem que 
se n’hauria d’estar parlant, doncs, gairebé des de primer de primària, possiblement. 
Que hauria d’haver-hi ja com una entrada de tot el tema d’educació sexoafectiva des 
d’una primera edat més primerenca, que no quan arribes a sisè de primària, que pot-
ser has fet dues classes sobre l’aparell reproductiu, i és la informació que tenen la 
majoria de noies.

Més concret també, sí que us volia preguntar pel tema de l’accés a aquests pro-
ductes reutilitzables. Que hi ha un tema que és claríssimament el tema dels costos, 
perquè tot i que a la llarga puguin ser més sostenibles i en realitat més eficients, 
però hi ha un primer desemborsament que potser és més alt. Comprar unes calces 
menstruals de trenta euros no és el mateix que comprar unes calces que no ho són. 
Per tant, a banda de que hi ha una primera barrera d’entrada, que és aquesta, que pot 
tirar molta gent enrere, perquè tampoc saps si et funcionarà, hi ha també la qüestió 
de l’adaptació dels espais públics a l’ús d’aquests productes no reutilitzables. Perquè, 
bé, és a dir, si els utilitzes et trobes que si t’has de passar tot el dia al carrer difícil-
ment trobaràs on poder-los fer servir sense haver de fer-ho en públic. Pocs llocs on 
hi hagi un rentamans dintre.

Al Parlament es va fer a partir del pla d’equitat tota aquesta part de senyalit-
zació. L’Ajuntament de Barcelona ha fet tot un pla també de senyalitzar els equi-
paments públics on hi han lavabos que són diguem-ne aptes per a l’ús de la copa 
menstrual. Però sí que us volia preguntar si creieu que, per exemple, es podria 
avançar cap a una normativa que, d’alguna manera, igual que es va fer en el seu 
moment l’adaptació per espais amb persones amb discapacitat, que comencem a 
avançar cap a la necessitat d’adaptació d’aquests espais també a l’ús dels produc-
tes menstruals reutilitzables, que, evidentment, això també requereix unes certes 
instal·lacions que donin aquestes facilitats. Perquè, si no, també pot ser una barrera 
d’entrada molt important, perquè moltes vegades no és massa pràctic ni factible. 
Dues coses molt concretes. 

Gràcies.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara del Grup Parlamentari de VOX.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies. Bé, bona tarda. Abans de tot, el que ara comentava la diputada d’En 
Comú Podem i presidenta de la comissió, que potser s’hauria d’haver fet celebrar 
una sessió conjunta amb la Comissió de Sanitat. De fet, jo ho anava a dir, que bé, 
jo considero que directament potser s’hauria de tractar a la Comissió de Salut i no 
pas a la Comissió d’Igualtat i Feminismes, però és més una opinió i una reflexió que 
faig ja com a diputada.

Bien, sobre el informe del «Estudi i salut menstrual durant la Covid-19» en Es-
paña, yo tengo dudas sobre la validez muestral del estudio, que sí que lo he mirado 
estos días, y ahora explicaré por qué. Y lamento también la perversión del lengua-
je que se utiliza en el informe y que también ha utilizado la compareciente Laura 
Medina. 

El estudio, como he dicho, está realizado en toda España utilizando el método de 
entrevistas individuales, como bien han comentado. Yo creo que son muy escasas. 
Y después, unas veinte mil encuestas, como bien acaban de comentar. Y cuando me 
refiero a la validez muestral es porque en España, en el año 2020 había casi 25 mi-
llones de mujeres frente a las escasas participantes del estudio, un total de 22.000 
participantes. Y con ello, pues considero que no se puede dar precisamente un resul-
tado científico que sea idóneo. Y esto sí que lo quería comentar.

Además, tal como está planteado este informe, veo que está instrumentalizado 
con fines puramente políticos. Sobre el lenguaje utilizado respecto a que se ha reali-
zado el estudio a personas menstruantes, que ahora también se ha comentado, sí que 
quiero decirlo, porque creo que hay que decirlo y creo que voy a ser seguramente 
la única diputada de esta comisión que lo diga, consideramos desde nuestro Gru-
po Parlamentario de VOX que eso es una perversión lingüística. Es una perversión 
lingüística y una perversión política, sinceramente. Y es que nos encontramos, por 
desgracia, en este Parlament cada día cómo se quiere imponer un lenguaje ideológi-
co y convertir los términos en un campo de batalla. Y en este caso el término y el 
concepto de «mujer», que hasta son capaces, y aquí ya me estoy refiriendo más al 
ámbito político y no a los comparecientes, que son capaces de inventarse hasta los 
términos para seguir con su imposición de la ideología de género, y que esta –porque 
es lo que pretenden, por esto pretenden seguir con esta imposición– no caiga por el 
propio peso de la naturaleza.

Y es que nos encontramos que los señores diputados, la gran mayoría de este 
Parlament, son negacionistas de la ley natural, son negacionistas de la existencia de 
hombre y mujer, y son negacionistas en este sentido de la naturaleza y de la biología. 
En este sentido, van en contra de la realidad y van en contra del sentido común. Y en 
este sentido, sí que pediría un poco de rigor y utilización de los términos correctos, 
y en este caso de la mujer, ya que esta es la que tiene la menstruación. Y esa es la 
realidad, por mucho que algunos intenten divagar, intenten transformar. Y, en este 
sentido, a las comparecientes, como profesionales, yo sí que considero que deberían 
ser realistas y no entrar en estos roles más políticos.

Y, por último, ya lo hemos manifestado también en otras ocasiones, que somos 
partidarios de la bajada de impuestos de productos de higiene femenina de primera 
necesidad, que también somos partidarios de la rebaja de los pañales para los bebés, 
y seguimos incidiendo en ello. 

Y, por último, porque se ha comentado, la menstruación no es un tema tabú –la 
menstruación no es un tema tabú. Simplemente, la menstruación forma parte de la in-
timidad de las mujeres, y consideramos que no es necesario en este sentido hacer de 
la menstruación un debate público y un debate político, porque forma parte de la inti-
midad de las mujeres. Y es parte también de la naturaleza de las mujeres. 
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Y hacer estudios, nosotros pues sí que somos partidarios, pues son buenos, pero 
siempre desde una perspectiva lógicamente científica, sin sesgo político ni tampoco 
ideológico.

Muchas gracias.

La presidenta

Donem pas ara a la intervenció de la diputada de Ciutadans, la senyora Anna 
Grau.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Molt breument, perquè jo no pensava ni intervenir, 
perquè he arribat tard i em semblava una manca de respecte. Després recuperaré la 
intervenció de vostès, m’ha semblat molt interessant, però al fil d’algunes coses que 
s’han sentit aquí..., bé, sembla que no sé si som uns pervertits per parlar d’aquest 
tema tots. 

A mi m’han semblat molt rellevants un parell de reflexions que han fet, no sé si 
tant sobre el que han dit vostès com... Home, jo no, jo em sembla que discrepo, la 
menstruació crec que sí que és un tema tabú. De fet, en algunes cultures que per 
sort no són la nostra encara ho és d’una manera molt més forta. En la nostra, jo pen-
so que ho continua sent. I, a veure, aquí subscric totalment la reflexió que ha fet la 
diputada del Partit Socialista quan ha dit, doncs, que, a vegades, coses que es fan de 
bona fe com poden ser els lavabos inclusius poden generar un problema de pudor, 
de que les persones no se sentin... Perquè, home, evidentment totes aquestes coses 
susciten reptes. Vull dir, a vegades, és clar, voler eliminar les barreres de gènere no 
elimina certes realitats de gènere com que, òbviament, la menstruació no és una 
realitat universal, és d’una part de les persones. Probablement, si fos universal, no 
hi hauria els tabús que hi han.

Subscric també que penso que això seria útil traslladar-ho a la Comissió de Sa-
lut. No per exclusió d’aquesta, sinó potser en una reunió conjunta. A mi em sem-
blaria fructífer un debat que integrés la Comissió de Feminismes i la Comissió de 
Salut en aquest tema. I, en fi, no els preguntaré res, perquè em sembla una manca 
de respecte. 

Recuperaré la seva intervenció i gràcies per venir.

La presidenta

Gràcies. Doncs ara teniu el torn per intervenir, uns vint minuts entre les dues.

Anna Berenguera Ossó 

Moltíssimes gràcies per totes les preguntes, reflexions i comentaris. Penso que 
han sigut molt interessants. Jo volia començar per algun tema, contestant-li a vos-
tè. Nosaltres fem recerca responsable i innovadora. Això vol dir que sempre el que 
intentem és que hi hagi perspectiva de gènere, perspectiva, aproximació a la vul-
nerabilitat, a la multiculturalitat. Per totes aquestes diferències que hi han hagut al 
llarg del temps de diferències quant a simptomatologia; parlava vostè de temes car-
diovasculars. Doncs reiteradament, és un tema que el tenim de forma transversal als 
nostres treballs de recerca. 

I quan parlàvem dels diferents productes reutilitzables, realment en tenim molts. 
I realment hi ha un producte reutilitzable per a cada persona, i aquesta persona l’ha 
de poder utilitzar, aquest producte, i l’ha de poder escollir. Però també l’ha de po-
der provar abans d’escollir-lo. Llavors, nosaltres creiem que el més adequat podria 
ser fer una intervenció en la que les persones poguessin provar durant diferents 
moments al llarg del seu cicle menstrual quin és el producte que més s’adapta a les 
seves necessitats. Això vol dir que si les persones triessin la copa menstrual, que hi 
hauria, doncs, molta variabilitat, segur també s’haurien d’habilitar espais, com co-
mentàveu moltes de vosaltres.
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Aquí hem vist un lavabo al Parlament en el que hi ha un rètol en què hi ha la pos-
sibilitat que tu et puguis netejar la teva copa menstrual. Això és necessari. No vol 
dir canviar la infraestructura de totes les escoles. No, vol dir habilitar alguns espais 
en què tu puguis fer ús d’aquesta copa menstrual, però entenc que no tothom... Per 
exemple, parlàvem avui, persones que estan vivint en pisos compartits, doncs que 
esterilitzar la copa menstrual a la cuina de casa seva, doncs això pugui ser un tabú. 
Llavors, s’han de fer estudis per veure quin és el producte més adequat per a cada 
persona segons les seves necessitats pel seu context i per les seves necessitats socio-
econòmiques. Això, per una banda.

Llavors, la Laura ja contestarà perquè ella és l’experta número u i, a més a més, 
és la investigadora principal. Volia contestar a la senyora de VOX quant a la validesa  
de la mostra. Vint-i-dos mil persones eren molt més de les persones que teníem es-
timades per fer aquest estudi. Però molt més vol dir amb una mida i amb un poder 
mostral de més de... Bé, en teníem mil cinc-centes estimades i van contestar vint-i-
dues mil persones. Per tant, per a nosaltres això té una validesa i un rigor molt gran. 
Quant al llenguatge, que jo penso que també és important parlar del llenguatge, nos-
altres no ens estem inventant cap llenguatge. El llenguatge són termes que s’estan uti-
litzant a nivell internacional i a nivell europeu. Nosaltres no hem inventat res. 

I ara deixo la Laura parlar d’alguns aspectes més concrets.

Laura Medina Perucha 

Gràcies, Anna, i bé, gràcies a les intervencions i a les preguntes. Intentaré anar-
les abordant. També en línia amb el que comentava l’Anna. 

Preguntàveu també..., crec que ha sortit en diversos moments el tema dels la-
vabos inclusius. Bé, que era una de les qüestions que tinc així dels primers punts. 
Comentar que per això, i era també el que comentava l’Anna i heu comentat vosal-
tres mateixes, és necessari poder avaluar primer què és el que és necessari. 

És a dir, nosaltres podem fer recomanacions en base a les dades que tenim, però 
en el moment en què nosaltres ens puguem plantejar una acció concreta és necessari 
poder fer un estudi. És a dir, nosaltres, des de la recerca, la idea és fer un estudi pre-
vi d’avaluació de necessitats, que en diem, per després poder fer el disseny de la in-
tervenció i després fer la implementació i l’avaluació. És a dir, les bones pràctiques, 
diguem-ne, de recerca per desenvolupar i per implementar una intervenció serien 
una mica tenint en compte aquestes fases diferents.

Què passa moltes vegades? Que ja ho heu comentat. Aquesta fase prèvia de de-
tecció de necessitats, doncs no es fa per qüestions diverses. Llavors, nosaltres con-
siderem que, per exemple, en aquestes qüestions que poden sortir després –amb 
lavabos inclusius–, potser s’haurien d’avaluar primer en aquesta avaluació de neces-
sitats, de quines qüestions poden sorgir després quan estem implementant una acció. 
Perquè això passa moltes vegades, que quan implementem una intervenció concre-
ta en diferents àmbits, després ens adonem que hi ha tota una sèrie d’impactes que 
potser no teníem presents i que es podrien haver tingut en compte si prèviament ha-
guéssim fet aquesta avaluació de necessitats. Això, per una banda.

Després, ens preguntàveu també sobre el percentatge de l’ús de la copa mens-
trual. A nosaltres també ens va sobtar que era bastant elevat, de fet, perquè era pràc-
ticament un cinquanta per cent, i considerem que sí que té a veure amb la mostra de 
població a qui vam arribar. Finalment, és un grup de població amb estudis univer-
sitaris, amb poques dificultats socioeconòmiques, tot i que sí que, amb una mostra 
tan àmplia com tenim, sí que podem fer aquests subgrups per veure com afecta de 
manera diferencial depenent de la situació socioeconòmica. Però és possiblement 
per això que aquest percentatge és més alt del que ens esperaríem. 

Bé, el Jordi Bosch, sí que hem estat en contacte amb ell prèviament i sabem que 
treballa amb població vulnerabilitzada. Llavors, possiblement..., ho desconec, però 
si ells, les dades que van obtenir eren amb població vulnerabilitzada, eren pobla-
ció... (Veus de fons.) D’acord. Dic que depèn de les diferències de població; això pot 
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explicar aquests percentatges diferents. Això, som conscients que, bé, depèn d’a qui 
arribes, els percentatges que t’arriben amb relació a l’ús de productes poden ser una 
mica diferents. 

També ens preguntaven en relació amb la disfòria i aquestes qüestions més re-
lacionades amb qüestions emocionals, de la salut emocional o de trastorns alimen-
taris. Nosaltres, en aquest estudi, no hem explorat aquesta qüestió, però, de fet, un 
dels estudis que nosaltres... és una línia de recerca que volem continuar i que estem 
compromeses a poder-la continuar. I, de fet, una de les qüestions que volem abor-
dar és tot el que és la salut emocional relacionada amb la menstruació i amb la salut 
menstrual. I precisament, doncs, aquestes qüestions es podrien intentar contestar  
i abordar amb aquests nous estudis que nosaltres puguem portar a terme.

Amb relació a les baixes menstruals, que també han sortit en diferents moments, 
i bé, ja ho esperàvem, perquè és una qüestió que està molt d’actualitat. Com comen-
tava la Jenn, si no recordo malament, que comentava aquesta diferència entre el di-
vuit per cent d’absentisme laboral i més del cinquanta per cent pel que són qüestions 
acadèmiques i socials. Totalment. Vull dir, aquesta diferència òbviament rau en el 
fet que l’entorn laboral és una responsabilitat que socialment no podem escapar tan 
fàcilment d’aquesta responsabilitat i és per això que aquest absentisme possiblement 
no és tan elevat com l’absentisme acadèmic o relacionat amb activitats socials. 

De fet, el que sabem a través de l’estudi també és que moltes vegades s’utilitzen 
analgèsics o, fins i tot, anticonceptius hormonals durant tot el cicle precisament per 
evitar l’absentisme laboral, perquè potser si no les menstruacions serien molt difí-
cils de gestionar i comportaria aquest possible absentisme laboral. Per tant, també 
creiem que aquesta dada reforça aquesta necessitat de que hi hagi estratègies o in-
tervencions a l’àmbit laboral amb relació a la menstruació.

I amb relació també als productes menstruals, bé, l’Anna ja comentava aquesta 
necessitat de poder escollir. Aquí, de nou, ens plantegem aquesta avaluació de ne-
cessitats que comentava, que potser és necessari veure diferents col·lectius quins 
són els productes que podrien utilitzar, així com parlar del que comentàveu també 
d’aquesta utilització de productes reutilitzables. 

Com es podria fer aquesta gestió accessible a tothom? Que realment és una de 
les dificultats que ens podem trobar. És clar, quan plantejaves aquesta pregunta pen-
sava de nou en tot el tema del tabú, del coneixement, de poder tenir accés a aquesta 
informació, que creiem que és molt necessària perquè ens trobem també amb parti-
cipants que ens expliquen el que deia l’Anna: «Comparteixo pis o, fins i tot, amb la 
meva família i em diuen que és un fàstic que estigui bullint la copa a la cuina. I, per 
tant, deixo d’utilitzar-la perquè no és acceptable al meu entorn.» Això sí que ens hi 
trobem, però, d’altra banda, i jo ho plantejo com una reflexió i que també hi podem 
pensar: hi ha una manca de recerca en productes menstruals.

També ens trobem en el projecte que estem portant a terme amb dones i perso-
nes que tenen endometriosi i que tenen una abundància de sagnat molt elevada. I no 
hi ha productes de maneig menstrual que a elles els serveixin. Han d’utilitzar una 
copa, més una compresa reutilitzable que potser s’han de canviar cada hora. Això 
també ens fa pensar que potser també necessitem avançar en aquest sentit, en trobar 
quins productes necessitem.

De fet, la copa menstrual fa un segle que existeix, però no s’ha utilitzat com 
més habitualment fins fa pocs anys. Llavors, també és necessari, creiem, investigar 
quins productes ens podrien anar bé i després poder-lo dissenyar perquè hi puguem 
tenir accés. I potser abordar aquestes qüestions de la sostenibilitat i, a la vegada, de 
l’accés, que puguem posar com tot això conjuntament per poder trobar productes i 
maneres de gestionar la menstruació que siguin al més accessibles possibles tenint 
en compte aquestes diferències de necessitats per a diferents col·lectius. 

I totalment d’acord també amb l’accés universal, que també comentaven i que 
és cert que no hem comentat a la presentació, però que nosaltres també advocaríem  
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a través de les dades que tenim. Si finalment són productes que són de primera ne-
cessitat i que veiem que hi ha una qüestió no només d’excés sinó d’assequibilitat, 
de dificultat en aquest sentit, també seria una mesura que es podria portar a terme  
definitivament. 

Després, comentàveu també tot el que són les alteracions menstruals arran de la 
pandèmia i com a altres països també hi havia dades amb relació a aquestes altera-
cions. Alguns d’aquests percentatges, de fet, que normalment són més baixos que els 
que hem obtingut nosaltres... Tot i que, bé, són pocs estudis els que tenim en aquest 
sentit i depèn de com s’hagi fet l’estudi, pot haver-hi aquesta variabilitat. 

Però sí que considerem que és necessari, en aquest sentit, continuar la recerca 
per poder fonamentar i tenir aquestes dades en diferents contextos. I que també hem 
de tenir en compte que la recerca és important. És necessari contextualitzar-la. 

És a dir, sí que hi ha qüestions que veiem que es repeteixen, com el tema del tabú 
menstrual, que és una qüestió que no podem negar que existeix un tabú i un estigma 
relacionat amb la menstruació. Perquè això, a tots els contextos on es fa aquesta re-
cerca realment és una qüestió que es repeteix i que està molt fonamentada en l’evi-
dència i també en qüestions teòriques. 

I bé, doncs això que comentava, que hem de contextualitzar i, depenent d’això, 
de com es faci l’estudi, del context en el que estem fent, doncs aquests percentatges 
poden canviar, així com el com abordem aquestes qüestions també pot ser diferent.

Llavors, què més... Amb relació als professionals sanitaris i l’accés a serveis sa-
nitaris, que també comentàveu la necessitat de poder preguntar als professionals 
sanitaris. Definitivament, creiem que és una de les qüestions que s’han d’abordar sí 
o sí. I també comentàveu que no només professionals sanitaris, sinó també el pro-
fessorat o també professionals d’altres àmbits. És necessari que hi hagi aquesta for-
mació als professionals, que aquesta formació sigui transversal a diferents àmbits, 
perquè quan nosaltres accedim a serveis sanitaris o, per exemple, en l’entorn escolar, 
puguem tenir algun referent que ens pugui contestar els dubtes que puguem tenir en 
diferents moments determinats.

Després també, el que comentàveu sobre l’edat de la menarquia, que, de fet, 
aquesta és una qüestió que en el nostre estudi encara estem analitzant, però sí que 
estem veient, de fet, que l’edat de la menarquia s’està avançant. És a dir, que s’ha 
avançat en les últimes generacions i que, per tant, també això hem de tenir en comp-
te en el moment en què ens plantegem aquesta educació menstrual a les escoles o 
en els entorns també informals educatius. Si aprenem sobretot a través de l’entorn 
familiar de que aquesta educació menstrual sigui accessible des d’una edat molt pri-
merenca. 

Com comentava a l’inici, és necessari, en tot cas, poder fer aquesta avaluació 
de necessitats. Però nosaltres creiem que si la menstruació realment és una qüestió 
que està normalitzada i que no és tabú, en podríem parlar, naturalment, sense que 
hi hagi una edat de tall. És a dir, no creiem que necessàriament hi hagi d’haver una 
edat que sigui idònia per començar a parlar de la menstruació. El que sí que veiem 
és que normalment la informació que es té es té tard. Per tant, el que sí que hem de 
fer és avançar-ho.

Llavors, potser és una qüestió que hem de normalitzar i potser ha de ser trans-
versal a tota l’escolaritat. Potser no ha de ser a partir de sisè o a partir de quart, sinó 
que sigui una qüestió que, de manera natural, puguem anar tractant. 

També, totalment d’acord amb el que comentàveu també de la Comissió de Salut, 
que és una qüestió que hem comentat que també és interseccional i intersectorial  
i que, per tant, seria molt adequat en aquest sentit. 

I amb relació també a aquestes intervencions, que som conscients del pla d’equi-
tat menstrual que ha plantejat la Generalitat, i d’aquesta necessitat de formació prè-
via, podria ser una barrera perquè funcionessin algunes intervencions. És a dir, si 
no hi ha una formació prèvia o no tot l’alumnat parteix de la mateixa formació o no 
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hi ha una formació del professorat o les professionals que portaran a terme la inter-
venció. Per tant, això seria important en qualsevol intervenció tenir-ho en compte, ja 
que sabem que normalment aquesta informació de nou és insuficient i és necessari 
poder-la ampliar.

I també pensava, que no ho he comentat a la presentació, que finalment la infor-
mació que tenim normalment és molt biologicista. Està molt centrada en els aspec-
tes més fisiològics de la menstruació, però que també és important poder descentrar 
la menstruació de la reproducció. Òbviament, hi ha una relació entre menstruació 
i reproducció. Però també, com deia, és necessari poder-la considerar com aquest 
indicador de salut i com una eina per promoció de la salut, independentment de si 
després volem ser mares o no. Vull dir que moltes vegades també és: comencem a 
menstruar, per tant, hem d’anar amb compte amb els embarassos no desitjats, etcète-
ra. Hi ha tot un fil de responsabilitats i de càrrega també del que implica menstruar, 
que també és necessari poder-ho abordar en aquesta educació que puguem dissenyar 
i que puguem implementar.

I després també en relació amb el cost dels productes reutilitzables, que defini-
tivament és molt més elevat que altres productes. D’això som conscients. Sí que és 
veritat que, és clar, el cost a llarg termini és molt més baix. Però sí que és veritat que 
pot ser una barrera perquè algunes dones i algunes persones menstruals accedeixin 
a aquests productes. Per tant, aquí també potser des de l’Administració una mane-
ra seria poder subvencionar aquests productes, però també tenint en compte el que 
ja hem comentat en diversos moments: que no tothom necessita o vol els mateixos 
productes.

Per tant, que no ens centrem potser en subvencionar només les copes menstruals, 
sinó que pensem en tots els productes disponibles i que dins d’aquests productes 
disponibles es puguin subvencionar i que també puguem escollir quins ens van bé 
i quins no. 

Això amb relació a aquesta qüestió del cost, així com a l’adaptació d’espais pú-
blics i adaptació de la infraestructura, que també creiem que és una de les recoma-
nacions centrals de l’estudi i de la proposta que us fèiem. Però, com comentàveu ja 
vosaltres, intentant valorar de quina manera podem fer espais que siguin inclusius, 
però, a la vegada, que siguin acceptables i que siguin efectius en aquest maneig 
menstrual. És a dir, que puguin recollir aquestes necessitats diferencials que pu-
guem tenir. Perquè també, com comentàvem, i això amb relació al tema de l’educa-
ció sabem que l’àmbit familiar és molt variable. De les casuístiques que ens podem 
trobar i que, per tant, és necessari que, estructuralment, com a mínim tothom tin-
guem el mateix accés, perquè sabem que de base no el tenim. 

I crec que sí, ja està. Bé, sí, em queden cinquanta segons. Espero haver abordat 
totes les qüestions rellevants que heu anat apuntant. 

I bé, moltíssimes gràcies. Si l’Anna volia afegir alguna cosa...

Anna Berenguera Ossó 

Afegeixo una cosa amb trenta segons. El tema de l’educació de les escoles. Po-
sem molt èmfasi en el que és realment amb la menstruació, però hi ha molt desco-
neixement del que és l’aparell genital femení. Llavors, aquest tema també volíem 
que s’introduís a les escoles, però és que realment hi ha moltes persones que estan 
descobrint als quaranta-cinquanta anys què és l’aparell genital femení. Per tant, tam-
bé és un aspecte a considerar. 

I l’abordatge intersectorial, em queden set segons. No només sanitat, sinó educa-
ció, també. Ens està costant molt fer estudis amb el que és educació. De fet, aquest 
estudi originalment havia d’estar enfocat a nenes i nens a les escoles i no va ser pos-
sible per la pandèmia, però també perquè ens costa molt accedir al que és educació. 
Per tant, aquest abordatge intersectorial per a nosaltres és bàsic.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Bé, gràcies, Laura. Doncs sí, hi han alguns grups que volen fer alguna petita in-
tervenció. Sí que els demanaria brevetat. Endavant per al PSC.

Gemma Lienas Massot

Només dir que les estadístiques que va aportar en Jordi Bosch eren d’un estudi 
fet pel Govern. Vull dir que puc demanar-lo i dir «passeu-lo». I l’altra cosa que jo 
voldria és que m’expliquéssiu: quan hi ha dolors incapacitants per la regla per anar 
a treballar, això obeeix a una patologia? Sí o no? 

(Veus de fons.)

La presidenta

Hi ha una altra paraula demanda, després us faig un retorn.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, molt breument només, que m’he deixat abans de comen-
tar que, dintre de la importància que comenteu, també a l’educació, a les escoles i 
instituts sobretot, per gestionar o aprendre a gestionar la menarquia i tot el que im-
plica, sí que dintre d’aquesta visió no heu dit «interseccional» –i, si us plau, no ho 
digueu– però sí «multifactorial» i «multicultural» en aquest cas, tenir en compte 
sobretot la perspectiva etnicoracial. Perquè sí que ens adonem des de les nostres co-
munitats –i parlo de la meva concretament, africana i afrodescendent– que les nos-
tres nenes tenen una edat de menarquia lleugerament anterior, i el que passa i acaba 
passant és que sempre les intenten medicar per retardar aquesta edat. 

Llavors, dintre d’aquesta educació cap a professionals, etcètera, és important te-
nir la perspectiva etnicoracial en aquest cas, i també la perspectiva transfeminista 
per les implicacions psicoemocionals que té per als menors trans la menarquia. És 
a dir, dintre d’unitats com Trànsit, per exemple, que ho treballen superbé, això, és 
importantíssim tenir-ho en compte, i aprofitem per demanar l’extensió de Trànsit, 
d’unitats de Trànsit, a tot el territori precisament en aquest context de salut i equitat 
menstrual.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Teniu breument per respondre a la pregunta concreta.

Laura Medina Perucha 

Sí, amb relació als dolors incapacitants, això ho hauria d’explorar un professional 
o una professional sanitària, realment. Sí que els dolors incapacitants no són nor-
mals, o no haurien de considerar-se normals, i, en aquest sentit, s’hauria d’explorar 
què és el que està causant aquest dolor. Hi ha moltes possibles patologies que poden 
estar causant i que s’hauria d’estudiar en el cas concret amb un professional sani-
tari el perquè d’aquest dolor incapacitant. No sé si he acabat de contestar. D’acord?

I totalment d’acord amb el que comentava també la companya amb relació a 
aquesta perspectiva transfeminista i també etnicoracial, que nosaltres també estem 
compromeses a poder-ho tenir en compte des de la nostra recerca. I, de fet, ho in-
tentem tenir en compte. 

Aquest és un primer projecte que nosaltres hem fet amb «població general», en-
tre cometes, però també és necessari des de la recerca, i nosaltres com a investiga-
dores tenim el compromís de també poder visibilitzar a través de la recerca realitats 
de col·lectius específics. 

Aquest estudi, al final, és com molt general en aquest sentit, i també gràcies per 
comentar-ho, perquè ens ho emportem també com, bé, per continuar aquesta recerca 
i tenir en compte aquestes perspectives.

Gràcies.
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La presidenta

Bé, doncs, ara sí que estaríem. Agraïm la intervenció a les dues compareixents. 
Moltes gràcies per tota la informació. Si ens podeu fer arribar la presentació a través 
dels gestors de la comissió, us ho agrairíem. Doncs acabem aquí. Gràcies per tot. 

Suspenem, res, dos minuts, i tornem amb el següent punt de l’ordre del dia. 
Gràcies. 

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i un minut i es reprèn a dos quarts de 

cinc i set minuts.

La presidenta

Bé, si us sembla bé, reprenem amb el punt 3 de l’ordre del dia,... 

Proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia 
i la transfòbia

250-00457/13

...que és la proposta de resolució sobre l’aprovació del reglament de la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. És una 
proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula 
la senyora Anna Grau.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Bé, jo seré molt breu, perquè els considero a tots 
àmpliament informats de que l’any 2014 es va aprovar aquesta llei per garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’ho-
mofòbia, la bifòbia, i la transfòbia, i que set o vuit anys després: el més calent, a 
l’aigüera, com sol passar. 

Bé, no cal que els recordi que això deixa en molt mal lloc la feina d’aquest Par-
lament. Tenim aquí unes dades que es van sol·licitar precisament des d’aquesta co-
missió que diu que la Direcció General d’Administració de Seguretat no ha inclòs 
ni ha tramitat cap expedient sancionador relacionat amb LGTBI-fòbia durant els 
anys 2021, 2020 i 2019. No vol dir que no n’hi haguessin –no vol dir que no n’hi 
haguessin–, perquè, vaja, se n’han detectat, fins i tot en una època tan especial com 
la de la pandèmia, que se suposa que hi ha menys possibilitats d’interacció humana. 
Doncs els Mossos van detectar en l’àmbit català 119 casos l’any 19, 143 el 2020, 215 
el 2021. Segurament n’hi hauran hagut molts més. 

En fi, no cal que els ho recordi, perquè vostès saben que és la seva obligació des 
de feia molt de temps implementar el règim sancionador i implementar el reglament. 

Llavors, jo a part de fotre’ls amablement un escàndol per no haver fotut res, tinc 
una bona notícia, que és que, vaja, si no m’han enganyat, hem pogut transaccionar 
una esmena amb Esquerra Republicana. En principi, la primera oferta que ens feien 
no ens acabava de convèncer perquè no posava terminis, però que és precisament 
d’aquest mal hem de morir, però tenim entès que això ha canviat i llavors, doncs, 
sota el compromís que sí que hi hauria un termini per implementar això, accepta-
ríem aquesta esmena i posaríem novament a zero el marcador de la fe i del vot de 
confiança.

La presidenta

Com que hi ha esmenes presentades en aquesta proposta de resolució tindria ara 
la paraula per intervenir la diputada Jenn Díaz, del grup republicà. Sí que els de-
manaríem que aquesta transacció, que no ens ha arribat a la mesa, si es fa in voce, 
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però també la necessitaríem per escrit perquè pugui afegir-se a l’acta de la comissió. 
Endavant.

Jenn Díaz Ruiz

Sí, gràcies, presidenta. De fet, no l’hem passat per escrit perquè ja veureu que és 
molt senzilla. És simplement canviar en lloc de «tres mesos» el termini a «quatre 
mesos». 

Per tant, com que és una cosa assumible per a tothom que tingués decidit votar 
tres mesos, doncs quatre mesos em sembla que és assumible. No estem enganyant. 
És cert que la llei contra la LGTBI-fòbia parlava d’un règim sancionador que s’havia 
de desenvolupar en el marc de la llei d’igualtat de tracte i no-discriminació. Per tant, 
un cop ha estat aprovada aquesta llei la passada legislatura i ha començat aquest des-
plegament, en aquests moments tenim aquest règim sancionador de la llei d’igual-
tat de tracte i no-discriminació, que alhora és el règim sancionador de la llei contra 
la LGTBI-fòbia, el contingut està fet, està pendent d’una tramitació administrativa 
i, per tant, com que no arribàvem als tres mesos, sinó que seria el setembre, hem 
proposat aquesta esmena in voce d’en lloc de tres mesos, quatre mesos, per poder 
garantir que aquest vot favorable es complirà amb els terminis que acordem avui.

Gràcies.

La presidenta

Té ara la paraula la diputada Judith Toronjo, de Junts per Catalunya.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies, presidenta. Com bé s’ha comentat, aquesta proposta de resolució fa re-
ferència a la Llei 11/2014, per garantir els drets LGTBI i erradicar, evidentment 
també, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, en els termes que han comentat les 
paraules que m’han precedit. 

S’ha presentat una esmena per part dels grups que donen suport al Govern i ar-
ribant a aquesta transacció per tal de poder aprovar amb aquesta voluntat d’establir 
aquest règim sancionador d’acord amb la llei. 

Destacar, en aquest sentit, que volem fer esment en aquesta esmena i puntualit-
zar aquesta modificació i, evidentment, com a punt de partida per seguir reclamant 
aquests règims que han de ser presents a la nostra societat i que han d’acabar amb 
dades que avui en dia són realment preocupants, que ens han de fer pensar a tots i a 
totes i per a les que estem treballant també des d’aquesta comissió com la que avui 
recollia de l’Observatori contra l’Homofòbia, i és aquestes incidències LGTBI-fòbi-
ques que des de la data de l’1 de gener arriben fins a cent set. 

Per tant, amb aquesta voluntat àmplia del Parlament de Catalunya, amb aquest 
marc normatiu que tenim amb la llei, cal acabar i reduir la discriminació i fomentar 
aquests valors d’igualtat, de respecte i de tolerància. Per tant, sí a aquest règim san-
cionador al que volem donar-hi sortida.

Gràcies.

La presidenta

Sí. Abans de continuar, perquè ens aclarim també, la modificació de tres a qua-
tre mesos és sobre el text original, no sobre l’esmena presentada. D’acord? (Pausa.) 
Per tant, seria, el text original de la proposta de resolució canviant de tres a quatre 
mesos. D’acord. 

Doncs té ara la paraula per intervenir el Grup Socialistes, la diputada Silvia Pa-
neque.

Silvia Paneque Sureda

Sí, moltes gràcies. Gràcies per l’aclariment, perquè a nosaltres tampoc ens que-
dava massa clar si era sobre l’esmena o... En tot cas, àmpliament informats, com 
deia la senyora Grau, i àmpliament votat, perquè el nostre grup parlamentari havia 
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presentat, també –espero que aquesta tingui més sort– una proposta en aquest sentit. 
Realment és urgent i és necessari. No volem deixar de dir-ho. 

És urgent i necessari, primer, perquè vam ser pioners en la llei, però no ho estem 
sent en el desplegament, almenys en la seva totalitat. També perquè hem vist com 
estan augmentant les agressions LGTBI-fòbiques a la vigília del 17 de maig, el Dia 
Internacional contra la LGTBI-fòbia. Precisament l’Observatori contra l’Homofòbia 
donava a conèixer dades del primer quadrimestre, de gener a abril del 2022, amb un 
increment del cinquanta-u per cent en aquest tipus d’agressions. Per tant, molt ur-
gent i molt necessari el desplegament d’aquest règim sancionador vinculat a la Llei 
19/2020, tal com marcava la Llei 11/2014.

També és cert que aquesta proposta de resolució s’aprovarà en paral·lel amb el 
grup de treball contra la LGTBI-fòbia. Aquí, com vostès saben, algunes de les dipu-
tades en formen part. Doncs hem de generar un document de conclusions per a 
polítiques i accions contra la LGTBI-fòbia. Diferents compareixents ens han anat 
marcant diferents causes possibles, com els discursos d’odi de l’extrema dreta, com 
la manca de formació amb els professionals que poden atendre possibles víctimes, 
major incidència en la formació en les etapes de primària en l’atenció a la diversitat 
sexual, atenció en la pràctica esportiva... En fi, diferents elements però àmpliament 
coincidents amb el desplegament d’aquest règim sancionador. Per tant, és del tot 
necessari i urgent, com deia al principi, i també s’encavalca amb una proposició de 
modificació de llei de l’11/2014...

La presidenta

Diputada.

Silvia Paneque Sureda

Ah, perdó, sí. (Rialles.) En tot cas, donarem suport, però no volíem deixar de 
marcar tampoc que estan havent-hi tots aquests treballs en paral·lel.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara la paraula per intervenir la diputada del Grup de VOX, la senyo-
ra Mónica Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies, presidenta. Bien, queda demostrado que ni ustedes mismos desarrollan 
en tiempo y forma aquellas..., en este caso una ley que impulsan, y que hay grupos 
incluso que ven la necesidad de presentar una propuesta de resolución para que se 
desarrolle aquello que ustedes mismos han impulsado y aprobado. Bueno, es un 
poco curioso, sinceramente. 

En la última década en España hay aprobadas diecisiete leyes autonómicas es-
pecíficamente LGTBI y/o trans, añadiendo además todas las normas de nuestro or-
denamiento jurídico en los diferentes ámbitos. Y como ustedes comprenderán, esto, 
como mínimo, nosotros consideramos además que es una sobrelegislación, y cuan-
do esto pasa no parece que sea un indicio o una mejor ordenación de la sociedad. 
Además, con la sobreregulación no se garantiza precisamente una mejor calidad de 
vida para las personas y, como consecuencia, se suele producir también una inse-
guridad jurídica.

Las leyes y las normas de nuestro ordenamiento jurídico tienen como finalidad 
el bien común y regular las necesidades de las personas centrándose en la necesi-
dad esencial de la sociedad en sanidad, educación, justicia, etcétera. 

Por eso necesitamos normas que sean realmente útiles y que realmente respon-
dan a esas necesidades, y en ningún caso a la imposición, como nos encontramos 
ahora mismo, de una ideología sectaria, de una ideología que es dañina, como es 
la ideología de género, y que repetimos prácticamente en todas las comisiones de 
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igualdad y feminismos, ya que consideramos que es un instrumento que es utilizado 
para erosionar, desgastar y destruir a nuestra sociedad. 

Pero sí que me gustaría hacer una reflexión sobre los datos que se recogen en la 
propuesta presentada por el Grupo Parlamentario de Ciutadans de las incidencias 
del año 2019 y en el año 2020, que las incidencias ascienden a 189.

Y no quiero hacer una comparativa, pero hay un dato que considero que es escalo-
friante, y es que Cataluña encabezó el primer semestre de 2021 todas las estadísticas 
de criminalidad. La región con más delitos y los más graves de España. Barcelona, 
concretamente, es la ciudad con más delitos de España, un delito por cada treinta 
habitantes. De las ciudades con más de 200.000 habitantes, Hospitalet y Badalona, 
también son la sexta y la séptima de las del top diez de las ciudades con más crimina-
lidad de España. Y, sinceramente, con estos datos nosotros llegamos a una reflexión 
y a una conclusión: que está claro cuál es la necesidad de nuestra región, y en este 
caso la máxima prioridad es la seguridad. Pero bueno, ustedes a lo suyo, viviendo de 
espaldas a la realidad y sigan proponiendo reglamentos arcoíris.

Bien, la Ley 11/2014, del 10 de octubre, y la propuesta de desarrollo de esta nor-
ma con un reglamento no es más que la manipulación de la sociedad por parte de 
aquellos que quieren seguir colectivizando y no cumplen con la obligación de pro-
teger y velar por las necesidades de la sociedad. 

Y, por último, sí que quiero recalcar, como siempre hacemos desde nuestro gru-
po parlamentario, en esta comisión como en el resto de comisiones, así como en el 
Pleno, que condenamos todas las agresiones sin distinción ni absolutamente nada. 
Que las condenamos todas, a excepción, estos sí, de algunas formaciones políticas 
que solo condenan aquellas agresiones que pueden sacar rédito político.

La presidenta

Té ara el torn per intervenir la diputada del Grup de la CUP - Un Nou Cicle per 
Guanyar, Basha Changue.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, efectivament potenciarem el desenvolupament del regla-
ment «arcoíris», que no podia ser un nom més adequat per aquest, com bé ha dit la 
diputada, perquè, efectivament, a tots els que estem en aquesta sala ens preocupa 
la seguretat, però la seguretat de totes. I com les dades el que ens diuen és que dis-
cursos com el que acaba de fer, el que acaben fent és potenciar la LGTBI-fòbia i la 
violència contra les persones sexegenerodissidents, ens veiem absolutament aboca-
des a fer aquest pas necessari per reiterar –via propostes de resolució, via modifica-
cions de la llei, via iniciatives legislatives i via tot el que sigui necessari perquè res 
és prou– garantir el marc legislatiu que protegeixi la seguretat de totes.

Dit això, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució, efectivament, 
perquè també entenem que és una qüestió ja urgent, que no es pot dilatar més el 
desenvolupament i la implementació del reglament del règim sancionador d’aquesta 
llei. Tot i que, com també han comentat les companyes del Partit Socialista, des del 
nostre grup parlamentari vam entrar la modificació fa uns mesos d’aquesta mateixa 
llei perquè no només trobem que cal adequar el reglament del règim sancionador 
–ja amb tants anys que han passat des del 2014–, sinó que ja aquesta llei ha enve-
llit d’una manera una mica deficient per donar cobertura a certes realitats socials. 
I, en aquest sentit, nosaltres proposem no només en aquesta modificació de llei el 
reglament sancionador, sinó coses com eliminar les teràpies de conversió, el reco-
neixement i la visibilitat institucional pel que fa a les banderes. Efectivament, també 
l’adaptació a la modificació del codi penal del 2015, com no pot ser d’una altra ma-
nera l’adequació a la tipificació de la 19/2020, i introduir una perspectiva antiracista 
que en absolut té la llei que està vigent actualment. 



DSPC-C 317
30 de maig de 2022

Sessió 16 de la CIF  29 

Per tant, totes les iniciatives que vagin a favor d’impulsar aquest retard que es 
té amb el règim sancionador de l’11/2014, doncs tindran, efectivament, el nostre vot 
favorable.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara d’En Comú Podem. Té la paraula la diputada 
Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Nosaltres també donarem el nostre vot favorable a aquesta proposta 
de resolució, que, com ja s’ha dit, deu ser l’enèsima vegada. És un dels grans temes 
d’aquest Parlament, que reiteradament portem a debat i portem a votació i reitera-
dament fins ara ha incomplert el Govern, cosa que tampoc deixa massa bé quin és 
realment l’impacte que tenen, a vegades, aquelles iniciatives que discutim i aprovem 
aquí al Parlament. 

Entenem que ara amb aquesta negociació de l’esmena perquè passi de tres a qua-
tre mesos deu voler dir que, efectivament, aquest cop sí dins de quatre mesos veu-
rem aquest reglament. No obstant, i coincidint amb el que ja s’ha comentat també, 
que portem, a més a més, ja uns mesos sentint a moltes entitats i algunes institu-
cions ja dintre del marc del grup de treball sobre LGTBI-fòbia aquí al Parlament 
que un dels clams que més s’ha pogut sentir és la manca de desplegament justament 
d’aquesta llei, que es va aprovar l’any 2014, que ja fa vuit anys, i que el que reitera-
des vegades se’ns fa arribar és que no hi han hagut els recursos necessaris per des-
plegar-la. Sobretot no a tots els àmbits que tenen a veure amb la prevenció. És a dir, 
amb tot el que seria la formació, l’educació, la sensibilització, les accions preventi-
ves per avançar en el respecte i en el reconeixement de les identitats de gènere i les 
identitats sexuals.

Per tant, això, finalment, sabem que és el que acaba portant que hi hagi també 
aquest augment d’agressions, perquè el que hi ha és una institucionalització dels 
discursos d’odi que fa que sembla que ara sigui més fàcil i no passi res perquè 
s’expressin aquests discursos d’odi, que acabem veient que s’acaben traduint sovint 
en agressions, i que una altra de les coses que se’ns ha fet arribar en el temps que 
portem de treball és la manca d’acompanyament real a les víctimes que pateixen 
aquests atacs LGTBI-fòbics. 

Per tant, important que hi hagi el règim, important que es desplegui aquest punt 
de la llei, però, sobretot, també que es donin els recursos perquè, per exemple, no 
depengui de la capacitat que pugui tenir un ajuntament o dels recursos que pugui 
posar la Generalitat en un lloc o en un altre quin és el paper que tenen els serveis 
d’atenció, el SAI. Per tant, sí que creiem que el desplegament d’aquesta llei serà la 
millor garantia per al respecte dels drets de les persones LGTBI. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies. I ara per pronunciar-se sobre les esmenes presentades té la paraula la 
diputada de Ciutadans Anna Grau.

Anna Grau Arias

Sobre les esmenes ja m’havia pronunciat abans. Agrair als grups d’Esquerra i de 
Junts que realment aquest cop assumeixin un compromís concret. Agrair les inter-
vencions de gairebé tots els ponents. 

Evidentment, si som grups parlamentaris diferents és perquè defensem idees di-
ferents. Pero concretamente, a la representante de VOX, me gustaría hacerle algu-
nas reflexiones. A ver, evidentemente la seguridad es importante. Para el Grupo de 
Ciudadanos es muy importante y realmente es una asignatura pendiente en muchos 
ámbitos. Pero esta ley va mucho más allá, porque nosotros consideramos que la res-
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ponsabilidad penal es individual. Lo mismo para un homófobo que para un inmi-
grante, digamos. Nosotros consideramos que las leyes actuales bastan y sobran para 
castigar eventuales delitos de personas inmigrantes legales o ilegales y que no hace 
falta legislación específica para castigar los delitos en función del origen.

Aplíquense el cuento y no acusen alegremente a los demás de politizar, porque 
aquí estamos hablando de seguridad, pero sobre todo de dignidad, de prevención, 
de educación, y, bueno, a las cifras me remito y en la experiencia se verá. Creo que 
nadie puede negar que existe LGTBI-fobia en nuestra sociedad. Luego, podemos te-
ner muchos debates sobre las leyes de género y tal, pero nuestra primera obligación 
es garantizar la seguridad y el respeto a estos colectivos que, precisamente ahora, 
tienen más motivos de queja que de satisfacción.

I com deia, gràcies per les esmenes, pels vots favorables, i a veure si aquest cop 
posem fil a l’agulla i entre tots ho farem tot.

La presidenta

Bé, doncs, finalitzades les intervencions, donem pas a les votacions. Hi ha un 
únic punt dintre de la proposta de resolució. 

Vots a favor?
Vots en contra?
No hi hauria abstencions. 
Doncs la proposta de resolució queda aprovada amb els vots favorables del Partit 

Socialista de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts per Catalunya, 
de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, d’En Comú Podem i de Ciutadans, 14 vots a 
favor. I el vot en contra del Grup de VOX. 

Proposta de resolució sobre el climateri
250-00501/13

Passaríem ara al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 4, que és el debat 
i votació de la proposta de resolució sobre el climateri, proposta de resolució presen-
tada pel Grup del Partit Socialistes de Catalunya - Units. Té la paraula la diputada 
Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. El climateri és una mica com el que parlàvem abans quan 
hem tingut la compareixença. El climateri és una etapa més en el cicle de la vida de 
les dones. Una etapa que moltes dones viuen amb angoixa per tots els estereotips  
i els tabús que hi ha al voltant del climateri. 

Els explicaré una anècdota curiosa per veure fins a quin punt la gent té estereoti-
pada aquesta etapa de la vida de les dones. Fa anys vaig voler escriure un llibre que 
es digués Per fi menopàusica, precisament per tranquil·litzar les dones. Però l’editor 
em va dir: «No el podem publicar pas, perquè a la menopausa totes les dones estan 
histèriques.» 

El servei ens serveix el mateix que han dit les dues compareixents de la Funda-
ció de l’Institut Jordi Gol, que és que es necessita que hi hagi accés a la salut. I ens 
diuen que moltes vegades des de la medicina de família, per exemple, no se les atén 
bé i moltes vegades el que es fa és medicalitzar amb medicaments psicòtrops alguns 
dels símptomes, que són símptomes normals i que no cal medicalitzar. O, per exem-
ple, es donen hormones quan ja s’ha vist que les hormones són molt perilloses, i bé, 
ara ja es tenen molts estudis que demostren que provoquen molts trastorns cardio-
vasculars i molt més càncer.

A les dones els falta informació real. Informació que no sigui aquesta de la his-
tèria o de la invisibilització. És una altra cosa de la qual tenen por les dones, que a 
partir d’una certa edat són invisibles. Ja ningú les veu. 
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Això també té molt a veure amb el patriarcat i amb el fet que mentre ets jove i 
guapa sí que tens una possibilitat d’estar a algun lloc –poques, però alguna–, però 
quan ja no ets ni jove ni guapa en tens zero. 

Per tant, és important trencar els tabús. Per això nosaltres proposem que hi hagi 
estudis sobre el climateri amb aquesta mirada feminista. També proposem que hi 
hagi, que es promoguin polítiques per visibilitzar el climateri per tal de poder tren-
car tots aquests tabús i tots aquests estereotips sexistes i edatistes. 

En aquest sentit, hem acceptat l’esmena, però hem fet una transacció amb el que 
ens proposaven Esquerra i Junts, perquè volíem que es referís exactament al clima-
teri, no a tot el cicle de la vida de les dones, que entenem que és molt important, 
però en aquest cas concret estàvem parlant del climateri. I pensem també que s’han 
de fomentar les polítiques d’informació. 

I com que se m’acaba el temps ho deixo aquí. 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Hi han esmenes presentades. Té ara la paraula per part del Grup d’Es-
querra Republicana la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, presidenta. Bé, doncs amb aquesta proposta de resolució crec que fem 
com una segona part de la compareixença que hem fet, però en aquest cas, d’algu-
na manera, especifiquem. Perquè és veritat que dintre del cicle menstrual, que ja és 
en si un tabú i està invisibilitzat en la societat, malgrat que ara hi ha tota aquesta 
voluntat de posar-ho a l’esfera pública, de polititzar els nostres cossos i de poder-ne 
parlar, doncs, evidentment, amb tots aquests biaixos, amb totes aquestes violències 
i discriminacions, l’edat és un d’aquests eixos i, per tant, el climateri –la menopau-
sa– és probablement del cicle menstrual la part més invisibilitzada i que, per tant, 
és veritat que nosaltres preferíem parlar de tot el cicle, però entenem la voluntat de 
posar llum exclusivament al climateri.

Les propostes d’esmenes anaven en la línia d’emmarcar-ho en l’estratègia na-
cional de drets sexuals i reproductius, perquè entenem que el climateri forma part 
d’una de les peces que se n’han de parlar com una de les parts fosques de la vida de 
les dones que no interessa. Perquè, si ja en la nostra etapa de joventut, de fertilitat i 
de tenir cossos que encara són productius i reproductius, la societat ens deixa en els 
marges, doncs en el moment en què, a més a més, ja el mercat no ens percep com 
a útils ja deixem de cotitzar. En l’etapa del climateri encara hi ha més foscor, no? 

Per tant, en aquesta línia anaven les esmenes i, per tant, com que han estat majo-
ritàriament acceptades més aquesta transacció que ja tenen tots els grups, votarem 
favorablement a tota la proposta.

La presidenta

Té ara la paraula per intervenir la diputada de Junts per Catalunya Judith Toronjo.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies. Sobre la proposta també presentada, i avui iniciant aquesta comissió 
amb un debat que ha sigut realment molt ric... Parlàvem justament abans de si la 
menstruació era un tema tabú i avui ens trobem amb aquesta proposta de resolució 
on hi ha un apartat d’exposició de motius que explica concretament quin és aquest 
període de transició biològica, però també fisiològica de les dones en el procés de 
desaparició de la menstruació però també postmenopausa, que queda establerta. 
I aquest moment diferent per a cadascuna de les dones, que és d’urgent necessitat de 
normalitzar-lo i d’atendre mesures concretes.

Als punts resolutius, com s’ha comentat, hem presentat algunes esmenes que han 
quedat aprovades, i amb aquesta transacció per tal de millorar el text que van en la 
línia, evidentment, de parlar i de portar a terme aquests tipus d’estudis específics 
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que són necessaris, ja no només des de l’Institut Català de les Dones, sinó també 
fer-ho de forma àmplia per part d’altres observatoris com pot ser l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere de visibilitzar i, evidentment, de promoure les accions i les políti-
ques necessàries en tots els cicles vitals, però, evidentment, també en aquest concret 
per a la transformació i fer-ho a través de trencar aquests rols i aquests estereotips 
sexistes i també edatistes que hi han hagut al llarg de la història. 

Fomentar els recursos especialitzats i la informació, l’assessorament, i apostar 
per una educació sexual i reproductiva integral que va molt més enllà i que també 
interpel·la directament l’educació, un altre dels aspectes que avui parlàvem a la pri-
mera compareixença i sobre el currículum escolar i el programa Coeduca’t. 

Per tant, compromeses amb aquesta atenció a la salut sexual i reproductiva, do-
narem suport avui a aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Té ara la paraula per intervenir la diputada del Grup de VOX, la senyora Móni-
ca Lora.

Mónica Lora Cisquer

Gràcies. Bé. Pensem que anys enrere moltes dones sí que sentien com l’arribada 
d’aquesta etapa podia arribar a ser el fi de la seva vida activa tant sexual i inclús la-
boral, perquè és així. Però actualment, pensem que donada l’esperança de vida, que 
és més gran, que és més elevada, i que al voltant dels cinquanta anys, que és quan 
sol sortir, és quan sol arribar aproximadament aquesta etapa, una dona està en un 
bon moment de la seva vida i no té per què renunciar a res ni inclús ni a relacions 
sexuals –bé, crec que s’ha de parlar en aquest sentit i parlar clar– ni a la seva vida 
activa ni renunciar a un lloc de feina ni a treballar ni res. 

És més, considero que la majoria de dones són conscients i es prenen l’arriba-
da d’aquesta etapa com el que és: doncs una fase més en l’etapa de la dona. I ja els 
símptomes, doncs, es poden controlar, i aquesta és una etapa més i no el fi absolu-
tament de res. 

Però a nosaltres ens dona la sensació, pels punts resolutius que s’eleven a la vo-
tació i la mateixa part expositiva de la proposta, que el Partit Socialista, en aquest 
sentit, vol utilitzar aquesta qüestió per continuar tot allò que pugui potenciar el fet 
de seguir victimitzant les dones pel simple fet de ser dones. Perquè el climateri, com 
bé acabo de comentar, és un procés natural de la dona i vostès s’aferren a un tema 
per donar-li la volta.

Algun exemple. En alguns punts demanen impulsar estudis específics amb mi-
rada feminista sobre el climateri des de l’Institut Català de les Dones. I ens pregun-
tem: estudis exactament per a què? I amb quina intenció? I des de l’Institut Català 
de les Dones, per què? Per justificar l’existència d’un «xiringuito» que ens costa, 
precisament, 10 milions d’euros? Doncs no podem estar-hi d’acord. 

Això sí, jo, sincerament, els agraeixo aquesta proposta de resolució, que con-
sidero que és una proposta de resolució amb poc sentit, perquè l’únic sentit que té 
aquesta proposta de resolució és que queda acreditat amb les seves pròpies paraules, 
i així es pot veure en l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució, que el 
funcionament biològic i fisiològic de les persones existeix i que actua diferent se-
gons el sexe. Per tant, la biologia està patent i actua en els cossos de les persones  
i que existeixen home i dona, amb les seves diferències biològiques.

Gràcies al Partit Socialista per obrir els ulls.

La presidenta

Té ara la paraula per intervenir la diputada del Grup de la CUP - Un Nou Cicle 
per Guanyar Basha Changue.
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Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Bé, ens sembla molt adient posar una miqueta de llum espe-
cialment en aquesta etapa precisament. Compartim alguna part de la visió de l’expo-
sició de motius en el sentit de que realment existeix un tabú a la societat que fa que 
aquesta etapa estigui associada a una –d’alguna manera– inutilitat de la dona com 
a element social, com a valor productiu, el que dona a entendre aquesta concepció 
patriarcal que es té del cos de la dona, precisament, de l’element que aporta... (Re-
mor de veus.) Bé, m’espero a que acabeu, si de cas, de xerrar. Sí? (Pausa.) Gràcies. 

Precisament el tabú que hi ha al voltant del climateri és una mostra de com 
aquest sistema patriarcal té el cos de la dona com a element productiu que en el 
moment que deixa de ser productiu, que deixa de ser útil al patriarcat –és a dir, a la 
producció d’altres éssers humans–, deixa de ser útil per a la pròpia societat. Llavors, 
en aquest sentit, s’estigmatitza moltíssim aquest procés. 

Ara bé, sí que d’alguna manera nosaltres entenem dintre d’aquesta exposició de 
motius i també perquè entenem i sabem perfectament les diferències que hi ha entre 
la línia feminista que té el Partit Socialista i la que tenim nosaltres, doncs, veiem 
alguns matisos amb els que no acabem d’estar d’acord en qüestions d’enfocament. 

Llavors, a la majoria de punts votarem a favor, perquè efectivament és necessa-
ri impulsar estudis específics i promoure polítiques públiques que posin llum sobre 
aquesta situació –que no etapa. Però sí que, d’alguna manera, nosaltres no podem 
entendre, perquè nosaltres entenem que la biologia no és destí i, per tant, que el pro-
cés que aquí a la proposta de resolució s’anomena «maduresa biològica»..., nosaltres 
no ho entenem com a tal, sinó que encasella, d’alguna manera, la situació de clima-
teri, que pot donar-se i generalment es dona en una edat determinada, però no sem-
pre. Llavors això deixaria fora altres situacions de menopausa sobrevinguda i, per 
tant, nosaltres en aquest punt no hi donarem suport. 

Per la resta de punts, veiem necessari abocar aquests recursos a aquesta part es-
pecífica, a aquesta situació específica de les dones i persones menstruants de la so-
cietat i, per tant, a la resta de punts hi donarem suport.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És el torn d’En Comú Podem. Té la paraula la diputada Susan-
na Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Nosaltres també donarem suport a tots els punts de la proposta de 
resolució. Creiem que és important visibilitzar i, efectivament, té molt a veure amb 
la primera intervenció que teníem. 

Al final estem parlant d’una fase més del cicle de la menstruació, del cicle repro-
ductiu de les dones. Una de les fases que també ha estat molt estigmatitzada i que 
ha fet que moltes dones hagin de patir humiliacions, mofes, quan... i, per exemple, 
tinc com molt al cap la imatge de la meva àvia amb els fogots i el començar a ven-
tar-se, i com això acabava generant molta hilaritat de tothom perquè ja estàs amb els 
fogots. Això al final era una mostra d’incomprensió cap al que estava vivint o cap 
al que viuen les dones en aquell moment. Hi havia, hi ha i segueix havent-hi també 
molta vergonya d’exterioritzar-ho, molta vergonya de comentar-ho, molta vergonya 
d’explicar com això afecta i pot afectar la vida quotidiana de les dones.

També una important alteració emocional i hormonal que està darrere de molts 
dels comportaments i de la manera que tenen les dones de relacionar-se socialment 
durant aquesta fase. Per tant, creiem que totes aquelles propostes de resolució que 
serveixin per visibilitzar-ho, per demanar més recursos, per demanar més estudis, 
per saber com tractar i enfocar millor aquest tema són importants. 

És cert que nosaltres també creiem que hauria d’haver-hi i reforçar-se també una 
millor formació i capacitació del personal sanitari. Jo crec que en molts casos se-
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gurament ens hem pogut trobar amb personal sanitari –sobretot en homes– que no 
tenen una total comprensió de l’atenció i del cicle que suposa per a les dones aquesta 
fase del seu cicle vital. Per tant, creiem que també és necessari que hi hagi una re-
flexió sobre com es dona atenció a les dones en aquest moment. 

Per tant, donem suport a la moció. Agraïm que s’hagi tractat aquest tema i espe-
rem que es tradueixi en fets concrets.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara de Ciutadans, té la paraula la diputada Anna 
Grau.

Anna Grau Arias

Gràcies. I nosaltres també donarem suport a tots els punts. També ens agrada... 
De fet, ha valgut la pena venir aquesta tarda aquí només per sentir que fins i tot des 
de VOX recomanen no renunciar a les relacions sexuals passada l’època reproducti-
va. Vull dir, això és bo saber-ho. No és que hi penséssim renunciar, però vaja, vull 
dir... Que, a veure, que hi ha que hi ha un consens més ampli del que pensàvem so-
bre aquest tema. Doncs això sempre és bo de saber. 

Jo estic totalment d’acord amb el que s’ha dit aquí. Si fa vergonya a vegades co-
mençar a tenir la regla, més vergonya fa o pot fer, amb uns estàndards equivocats, 
deixar de tenir-la. Perquè realment és veritat que tal com està construïda la societat 
moltes dones ho poden viure com un final d’etapa, com una pèrdua de la seva con-
dició de dones sexualment atractives.

Quan parlem de maduresa és veritat que la menopausa es pot produir per raons 
sobrevingudes, però normalment sol haver una causa patològica. Generalment el 
climateri va associat... O sigui, no és només un fenomen biològic, sinó que és un fe-
nomen psicosocial que té a veure amb un retrobament de la dona amb ella mateixa 
i amb la relació amb l’entorn. 

Per això ens sembla que aquesta proposta toca temes molt importants, molt pro-
funds, que no se’n sol parlar i que seria bo que se’n parlés, perquè almenys jo per-
sonalment seria partidària d’introduir un punt d’alegria, un punt de rock’n’roll en 
aquest debat. Vull dir, el climateri i la menopausa poden ser un alliberament per  
a la dona d’una sèrie de càrregues feixugues. Per exemple, pot ser l’alliberament de 
la pobresa menstrual, en alguns casos, perquè ja no has de fer càrrec de certes des-
peses. 

I penso, doncs, això, que hauríem de visibilitzar-ho molt, més perquè la meno-
pausa pot ser divertidíssima amb un tractament hormonal mèdic, social i psicològic 
adequat, i no té per què ser un drama, un dol, i sobretot no té per què convertir nin-
gú en una dona invisible. 

Votarem, com he dit, tots els punts a favor.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Té ara per intervenir si vol el Grup Socialistes per posicionar-se sobre 
les esmenes presentades.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta, no, perquè ja m’he posicionat abans. Gràcies.

La presidenta

D’acord. Doncs procediríem a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta... Ah, perdó, s’ha demanat votació separada de 

punts, cert. Quins punts serien? (Pausa.) El 4 per separat. 
Doncs votaríem primer el punt 4 d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra? 
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Doncs aquest –el punt número 4– ha quedat aprovat amb els vots a favor del Par-
tit Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, En Comú 
Podem i Ciutadans, i els vots en contra del Grup de VOX i la CUP.

Passem ara a votar la resta de punts a la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
La proposta de resolució queda aprovada amb els vots a favor... La resta de punts, 

perdó, de la proposta de resolució queden aprovats amb els vots a favor del Partit 
Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, En Comú Po-
dem, la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar i Ciutadans, i el vot en contra de VOX. 

Passaríem ara als següents punts de l’ordre del dia, que són les votacions de sol-
licituds de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció 
Trans, perquè exposi el seu punt de vista sobre la LGTBI-fòbia

356-00650/13

Votaríem la compareixença que està en el punt número 5 amb l’aclariment que 
hi ha un acord amb el grup sol·licitant perquè aquesta compareixença se sostingui 
en el marc del grup de treball contra la LGTBI-fòbia que està en aquests moments 
fent les corresponents compareixences. 

Per tant, votaríem el punt 5 amb el benentès que se sustentaria en el marc del 
grup de treball. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Aquesta sol·licitud de compareixença de Fina Campàs Ferrón, presidenta d’Acció 

Trans, queda aprovada amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya -  
Units, d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts per Catalunya, del Grup de la 
CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, d’En Comú Podem i del Grup de Ciutadans, i el 
vot en contra de VOX. 

Sol·licitud de compareixença de Juana Gallego Ayala, professora 
i escriptora, perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes 
del màster que imparteix a la Universitat Autònoma de Barcelona

356-00606/13

Passem ara a la votació del punt número 6, sol·licitud de compareixença de Juana 
Gallego Ayala, professora i escriptora, davant la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
perquè informi sobre el boicot que ha patit a les classes del màster que imparteix a 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Vots a favor d’aquesta proposta?

Anna Grau Arias

Presidenta, podríem debatre abans de votar-ho?

La presidenta

Sí. Si els grups volen defensar, endavant. El Grup Socialistes.

Gemma Lienas Massot

Sí. Gràcies, presidenta. Fa poc l’Èlia Barceló va publicar un article sobre cremar 
llibres que jo resumeixo. El 10 de maig de 1933, després d’un discurs de Goebbels, 
40.000 persones van entrar a sac a les biblioteques, llibreries, universitats, i van 
purgar els llibres que hi havia. Van començar cremant llibres i van acabar desenca-
denant un horror. 
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El nostre grup no està aquí per defensar les idees d’una persona o d’una altra, 
sinó per defensar la llibertat d’expressió i la llibertat de càtedra. Això està recollit 
en l’article 20 de la nostra Constitució. La llibertat d’expressió és un dels fonaments 
de la nostra democràcia. Jo voldria que abans de votar pensin bé que moltes vegades 
vostès mateixos defensen la llibertat d’expressió.

Per exemple, l’altre dia el diputat Batet la defensava quan hi havia hagut una nova 
condemna al president Torra per no haver despenjat la pancarta. O, per exemple, 
CUP i Esquerra votaven a favor a Ca la Dona per defensar aquella processó del cony 
insubmís. O, per exemple, comuns, el seu ministre, el ministre de la seva formació 
Joan Subirats va fer una declaració pública contra el que havia passat a la Univer-
sitat de Palma, més o menys com el que havia passat a la Universitat de Barcelona. 

Per tant, la llibertat d’expressió no consisteix a permetre les idees que són iguals 
de les que tenim nosaltres, sinó a permetre també les que són contràries. Voltaire 
va dir: «Jo estic en desacord amb el que vostè diu, però defensaré fins a la mort el 
seu dret a dir-ho.»

Bé, doncs nosaltres pensem així i, per tant, nosaltres volem demanar la compa-
reixença de la professora Juana Gallego per defensar la llibertat d’expressió i la lli-
bertat de càtedra.

Gràcies.

La presidenta 

Té ara el torn per defensar la sol·licitud de compareixença la diputada Anna 
Grau, del Grup de Ciutadans.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Bé, todo esto es muy sencillo. La profesora Juana 
Gallego, que por cierto fue directora del Observatorio contra la Violencia de la Mu-
jer en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha denunciado que ha sido objeto de 
un boicot en una universidad pública catalana. Bastaría con esto para que este tema 
interese a esta cámara y que esta cámara la tenga que escuchar. Más si tenemos una 
Comisión de Igualdad y Feminismos y más si esto parece que se ha producido en el 
contexto de un debate sobre ideas feministas. 

Como ha dicho la representante del gobierno socialista, esto no presupone tomar 
partido ni a favor ni en contra de las ideas de nadie. Igual la señora Gallego, les ga-
rantizo que no es militante ni simpatizante de Ciudadanos ni que yo sepa del PSC, 
pero si este Parlamento no escucha a Juana Gallego está haciendo una grave deja-
ción de funciones por no decir que estará incurriendo en una formidable hipocresía.

La presidenta

Gràcies. Algun altre grup té...? Doncs té dos minuts la diputada del Grup de la 
CUP, Basha Changue.

Basha Changue Canalejo

Molt breument, gràcies, presidenta. Bé, han qualificat de llibertat d’expressió el 
que nosaltres considerem que és transfòbia. Per tant, la transfòbia i la transexclusió 
no formen part de la llibertat d’expressió, tal com indica la Comissió Europea contra 
el racisme i la intolerància, ECRI, en la seva recomanació 15 del 8 de desembre del 
2015. Refereix que el discurs d’odi s’ha d’entendre com a «foment, promoció o ins-
tigació en qualsevol de les seves formes de l’odi i la humiliació al menyspreu d’una 
persona o grup de persones, així com l’assetjament, descrèdit, difusió d’estereotips 
negatius, estigmatització o amenaça respecte a l’esmentada persona o grup de perso-
nes i la justificació d’aquestes manifestacions per raons de raça, color, ascendència, 
origen nacional o ètnic, edat, discapacitat, llengua, religió, creences, sexe, gènere, 
identitat de gènere, orientació sexual i altres característiques o condicions perso-
nals».
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La persona que volen convidar a comparèixer en aquesta sala va fer unes decla-
racions que s’encaixen amb aquest discurs i és per això que el seu alumnat li va fer 
boicot a dintre de la classe. 

Per tant, nosaltres entenem que el discurs d’odi no és llibertat d’expressió i, per 
tant, evidentment, com no pot ser d’una altra manera, en aquesta Comissió de Femi-
nismes no donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula ara la diputada Susanna Segovia per En Comú 
Podem.

Susanna Segovia Sánchez

Sí. Nosaltres volem indicar també que el nostre sentit de vot en aquesta sol·licitud 
de compareixença té a veure amb que nosaltres considerem que el que van fer les 
alumnes en el cas de la classe de la senyora Juana Gallego va ser exercir el seu dret 
a no participar en una classe. 

Això no impedeix en cap cas la llibertat d’expressió de la senyora Gallego, que 
té moltes tribunes on pot expressar les seves idees. I, de fet, si algun estudiant ha-
gués anat a aquella classe hauria pogut fer la seva classe, que, a més a més, no tenia 
a veure exactament amb el tema pel qual les estudiants van decidir no anar-hi. Per 
tant, no és que en aquella classe hagués de fer un exercici de la llibertat d’expressió 
de la qual se li va impedir que el pogués exercir. A més a més, en aquest sentit tam-
bé es van posicionar les autoritats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Per tant, nosaltres considerem que no va haver-hi tal boicot ni tal atemptat contra 
la llibertat d’expressió en aquest cas. Senzillament, les estudiants també tenen el seu 
dret a no assistir a una classe si per la raó que sigui consideren que no és una clas-
se que sigui adequada per a la seva formació i, per tant, per aquesta raó votarem en 
contra d’aquesta sol·licitud de compareixença.

La vicepresidenta

D’acord. No sé si hi ha algú més que vulgui utilitzar el torn de paraula. (Pausa.) 
Ja l’ha utilitzat. En el cas de Ciutadans no pot utilitzar-lo perquè ja ha fet ús de la 
paraula. Seria els grups que no ho han fet. (Veus de fons.) Sí, sí que ho ha fet, des-
prés del PSC. 

Per tant, passaríem tot seguit a la votació.
Vots favorables a aquesta sol·licitud de compareixença? 
Vots en contra d’aquesta sol·licitud de compareixença?
Per tant, aquesta sol·licitud de compareixença decauria pels vots contraris dels 

grups d’Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP i d’En Comú Po-
dem, i tindria els vots favorables del PSC, de Ciutadans i de VOX, sí.

Sí, segueixo? (Pausa.)

Sol·licituds de compareixença 
356-00668/13 i 356-00669/13

Passem, tot seguit, al punt número 7 de l’ordre del dia, que és la votació de la 
sol·licitud de compareixença de Mohamed Douhri –espero haver-ho dit bé– davant 
la Comissió d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre la situació del Rif i les 
peticions d’asil. No sé si els grups que han sol·licitat aquesta compareixença volen 
intervenir. Sí? Diputada.

Jenn Díaz Ruiz

Jo voldria fer només un aclariment. Aquesta compareixença i la següent es po-
drien substanciar conjuntament, perquè són complementàries i, per tant, podríem 
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utilitzar el mateix torn perquè fessin des de la gestoria, si les poguessin agrupar per-
què vinguessin tots dos a repartir-se el temps.

La vicepresidenta

No sé si els sembla bé fer la votació de les dues compareixences tenint en compte 
que és el mateix fer-les seguides. (Pausa.) Sí?

Doncs demanaríem vots favorables a les sol·licituds de compareixença número 7  
i número 8.

Per tant, aquestes sol·licituds de compareixença quedarien aprovades per unani-
mitat.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
amb les conselleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes sobre 
les actuacions d’aquests departaments per a fer complir la Llei 19/2020, 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments 
i a les entitats subvencionades

354-00120/13

Passem tot seguit al punt número 9, que és la sol·licitud de sessió informativa a la 
Comissió d’Igualtat i Feminismes amb les conselleres de Drets Socials i d’Igualtat 
i Feminismes sobre les actuacions d’aquests departaments per a fer complir la Llei 
19/2020, d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments i a les 
entitats subvencionades.

No sé si volen intervenir per defensar aquesta sol·licitud de compareixença el 
grup proposant, que, de fet, és la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar...

Basha Changue Canalejo

Gràcies, presidenta. Sí. De fet, nosaltres vam demanar aquesta sol·licitud de com-
pareixença d’aquestes dues conselleries conjuntament a la llum de certes adjudica-
cions de subvencions que se’ls havia donat a algunes entitats i clíniques que estaven 
vulnerant la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte, pel que fa a la neutralitat en l’exercici 
de la medicina en el cas dels avortaments. 

Quan va sortir aquesta informació, nosaltres vam sol·licitar la compareixença de 
les dues conselleries entenent que la 19/2020 especifica que la Generalitat no pot 
subvencionar ni pot destinar diners públics a clíniques que no respectin els princi-
pis d’igualtat de tracte i no-discriminació. I això és el que entenem que en l’exercici 
d’aquest passat 2021 es va donar pel que hem pogut veure en l’executat. 

I és per això que demanem, dintre d’aquest marc, doncs que les conselleries ex-
pliquin quines són les mesures que han adoptat per evitar que les bases de subven-
cions que estaven escrites o delimitades d’aquesta manera estiguin rectificades en 
funció de la nova llei que en aquest exercici 2021 ja estava vigent i entenem que a 
l’haver-se pogut donar aquestes execucions no es van modificar prèviament i, per 
tant, no es van revisar. 

Per tant, demanem, d’alguna manera, que ens expliquin quines són les mesures 
que s’han donat durant aquest 2021 per adaptar les polítiques de cadascuna de les 
conselleries al compliment de la llei prenent d’exemple aquest exemple concret.

La presidenta

D’acord. 
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Sol·licitud de compareixença de Chakir el Homrani Lesfar, 
exconseller de Treball, Afers Socials i Famílies, davant la Comissió 
d’Igualtat i Feminismes perquè informi sobre les actuacions 
del departament que dirigia per a fer complir la Llei 19/2020, 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments 
i entitats subvencionades (retirada)
356-00689/13

Per tant, entendríem que la sol·licitud número 9 es votaria ara i retiraria la sol·li-
citud número 10?

Basha Changue Canalejo

Perdó, que li he dit abans d’un costat però no ho he dit a la sessió de la comis-
sió. En aquest mateix marc, es va demanar també la compareixença de l’anterior 
conseller d’Afers Socials i Famílies, donat que part del 2021 va ser ell qui estava, 
diguem-ne, de conseller en funcions. Però la retirem perquè entenem que aquestes 
funcions no donaven per tant i que amb les compareixences de les actuals conselle-
res n’hi ha prou.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat i Feminismes 
amb les conselleres de Drets Socials i d’Igualtat i Feminismes sobre 
les actuacions d’aquests departaments per a fer complir la Llei 19/2020, 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, a la resta de departaments 
i a les entitats subvencionades (continuació)

354-00120/13

Doncs votaríem, llavors, com a últim punt de l’ordre del dia, la sol·licitud de com-
pareixença número 9.

Vots a favor?

Anna Grau Arias

Perdó, podem debatre una mica o no?

La presidenta

Normalment és el torn d’intervenció del grup que sol·licita i si algun altre grup 
ho necessita ho justifica. Però per parlar del punt aquest. Sí. Doncs té dos minuts.

Anna Grau Arias

Bé, a mi m’agradaria dir que hi votarem a favor. Votaremos a favor porque nos 
parece interesante, pero nos parece una colosal hipocresía denunciar, digamos, las 
objeciones de consciencia inducidas, porque lo que a ustedes les preocupa aquí no 
es que haya profesionales que individualmente objetan, sino que haya clínicas en-
teras que por, digamos, presión ideológica o por lo que sea denieguen este derecho. 
Bueno, es lo mismo que ustedes han avalado en la votación anterior. Han dado por 
hecho que ya saben lo que ocurrió. Han dado por hecho que la objeción...

La presidenta

Senyora Grau, és per parlar sobre aquesta sol·licitud de compareixença. 

Anna Grau Arias

És que estic parlant d’aquesta...

La presidenta

No, no està parlant d’aquesta sol·licitud de compareixença.
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Anna Grau Arias

Y me parece que es una hipocresía...

La presidenta

Abans ha demanat la paraula. No li tocava. No, no ho està fent. És per justificar, 
miri el reglament. Diputada, no té la paraula. 

Anna Grau Arias

Sí, sí la tinc. Vostè me la pot treure, però sí que la tinc.

La presidenta

No, no la té, diputada. No, no la té.

Anna Grau Arias

Insisto, es una hipocresía como una casa de payés...
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
...esto y haber votado en contra lo contrario anteriormente.

La presidenta

Jo vull fer un aclariment. Els torns intentarem que siguin pel tema que toca. No 
hi ha torn de rèplica quan es fa la justificació de la sol·licitud d’una compareixença. 
Per això no ha tingut el torn de rèplica a l’anterior sessió, perquè tampoc ens salta-
rem el que diu el reglament perquè vostè necessiti fer una rèplica. Ara l’ha demanat 
per posicionar-se sobre el sentit de vot d’aquesta sol·licitud de compareixença i no 
ho ha fet així.

Anna Grau Arias

M’he posicionat sobre això. I m’he posicionat en un context...

La presidenta

Diputada, hi insisteixo. Si vostè no s’ajusta al que està previst una altra vegada no 
li donaré la paraula. No té la paraula, diputada. No és un debat. 

Passem a la votació d’aquesta sol·licitud de compareixença.
Vots a favor?
Vots en contra?
La sol·licitud de compareixença queda aprovada per unanimitat.
I amb això finalitzaríem l’ordre del dia d’avui. Ens veiem a la següent sessió de 

la Comissió d’Igualtat i Feminismes.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i catorze minuts.
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